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احلرية واملسئولية
حديث شريف

الدرس األول

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يقرأ الدرس قراءة صحيحة. �

يحدد الفكر الرئيسة والفرعية. �

يســتخدم الكلمــات اجلديــدة فــي  �

جمــل مــن إنشــائه.

يقتــرح عنواًنــا آخــر للــدرس،  �

الســبب. مبيًنــا 

ُيـعـبـــــر عــــن أهـمـيـــة احلــــرية  �

لإلنســــان.

يحدد املغزى مما يقرأ. �

يســتخدم األســماء اخلمســة فــي  �

حديثــه وكتابتــه.

يلخص ما يقرأ. �

يذكر حدود حرية الغير. �

ــة  � ــب بخطــى النســخ والرقع يكت

ــه. جمــًا معطــاة ل

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

َهْل ِمْن َحقِّ ُكلِّ ِإْنساٍن َأْن َيْفَعَل ما ُيريُد؟ �

وَرة بأسُلوِبَك. نشاط: ِصِف الصُّ

اقرأ:

ــِة؛ أِلنَّهــا  يَّ ــَن احُلرِّ ــُم ِم ــاِة اإِلْنســاِن َأْعَظ ــٌيء فــي َحي ــاَك َش ــَس ُهن لَْي

ــُز َحيــاَة الَبَشــِر، َولَكنَّنــا ُنحــاوُل ِمــْن ِخــاِل َهــذا النَّــصِّ  يِّ َأْكَثــُر َمــا ُيَ

ــٌة  ــوٍد َناِفَع ــا ُقي ــُة ِب يَّ ــِل احُلرِّ ــاِن، َوَه ــِة اإِلْنَس يَّ ــدوَد ُحرِّ ــِرف ُح َأْن َنْع

ــي َنْفِســِه، َأْم َأنَّ ُهنــاَك  ــِل اإِلْنَســاُن ُحــرٌّ ِف ــِع؟ َوَه ٌة ِباملُْجَتَم َأْم َضــارَّ

ــِم ِفــي  ــَة؟ َوِإَذا َكاَن ِللُْمْجَتَمــِع احَلــقُّ ِفــي التََّحكُّ يَّ ــُم َهــِذِه احُلرِّ مــا ُيَنظِّ

ــِم؟ ــْرِد َوُســُلوِكِه، َفَمــا ُحــُدوُد َهــَذا التََّحكُّ ــة الَف يَّ ُحرِّ



لست وحـدك

3الفصل الدراسي الثانى

ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

اِرِع، َواملَْدَرسِة. � ْد واِجَباِتَك َنْحَو اآلَخريَن: في املَْنِزِل، َوالشَّ َحدِّ

ُ لَنــا ُحــُدوَد  ــِريِف؛ َحْيــُث ُيَبــنِّ ُدَهــا ِفــي كلمــات هــذا احَلِديــِث الشَّ اإِلَجاَبــُة َعــْن ُكلِّ َهــِذِه األَْســِئلَِة َتِ

ــعادُة ِلــُكلِّ ِمــَن الَفــْرِد  ــَق اخَلْيــُر َوالسَّ ــِة؛ َحتَّــى َيَتَحقَّ يَّ ــةِ الَفــْرِد َوُحــُدوَد َتْنظيــِم املُْجَتمــِع ِلَهــِذِه احُلرِّ يَّ ُحرِّ

َواملُْجَتَمــِع..

َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم:

ــاَب  ــِفيَنٍة، َفَأَص ــى َس ــَتَهُموا َعلَ ــْوٍم اْس ــِل َق ــا َكَمَث ــِع ِفيَه ــِه، َوالَواِق ــُدوِد اللَّ ــى ُح ــِم َعلَ ــُل الَقاِئ »َمَث

وا َعلَى  يــَن ِفــي َأْســَفِلَها ِإَذا اْســَتَقْوا ِمــَن املـَـاِء َمــرُّ َبْعُضُهــْم َأْعَاَهــا، َوَبْعُضُهــْم َأْســَفلََها، َفــَكاَن الذَّ

َمــْن َفْوَقُهــْم َفَقاُلــوا: لـَـْو َأنَّــا َخَرْقَنــا ِفــي َنِصيِبَنــا َخْرًقــا َولـَـْم ُنــْؤِذ َمــْن َفْوَقَنــا. َفــِإْن َتَرُكوُهــْم َوَمــا 

ــْوا َجِميًعــا« ــْوا، َوَنَ َأَراُدوا َهلَُكــوا َجميًعــا، َوِإْن َأَخــُذوا َعلَــى َأْيِديِهــْم َنَ

) )َرَواُه البَخاِريُّ          

ِديَدُة: الَقاِئُم: املَُتَولِّي َواملُْشِرُف َوَقْد َيُكوُن َحاِكًما.َكِلَماِتي اجْلَ

اْسَتَهُموا: اْقَتَرُعوا. ُحُدوُد اللَِّه: املَُراُد ِبَها األََواِمُر َوالنََّواِهي.   

لَْم ُنْؤِذ: لَْم َنُضْر. ْقُب.       اخَلْرُق: الثُّ

فينِة.   ي ُيقيموَن فيِه ِمَن السَّ َنِصيبَنا: اجُلْزُء الذَّ

َأَخُذوا َعلَى َأْيِديِهْم: َمَنُعوُهْم.  فينِة.   َماَأَراُدوا: ُيْقَصُد ِبها ِإْحداُث ُثْقٍب في السَّ

الشرح:

ــِريُف إلــى َمْبــدٍأ ُمِهــم فــي َحَيــاِة امْلجَتمــِع، وهــو َأنَّ ِمــْن َحــقِّ ُكلِّ َفــْرٍد ِمــْن َأْبَناِئــه  ِديــُث الشَّ ُيْرِشــُدَنا احْلَ

ــوِق اآْلَخِريــن،  ــى ُحُق ــَظ َعلَ ــِت َنْفِســه َأْن ُيَحاِف ــي الَْوْق ــه ِف ــن َعلَْي ــه، لَِك ــق َمْصلََحَت ــَراُه ُيَحقِّ ــَل مــا َي َأْن ِيْفَع

ــا ُيِريــُد  َنُعــوه مِمَّ ْوا لـَـُه َوَيْ ُفــه ِبَغْيــِره َفــِإنَّ ِمــْن َواِجــِب امْلَْســُئوِلن ِفــي امْلُْجَتمــِع َأْنَ َيتصــدَّ َفــِإَذا َأَضــرَّ َتَصرُّ
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ِميــِع. ــَرُر ِباجْلَ ــى ال َيْنــِزل الضَّ َحتَّ

ــِه وَنواِهيــه  ــِر الل ــَك بَأواِم ــَل امْلَُتمسِّ ــَأْن َجَع ــًيا َجِميــًا، ِب ــًرا ِحسِّ ــى َتْصِوي ــَذا امْلْعَن ــُث َه ِدْي َر احْلَ ــْد َصــوَّ َوَق

ــِن  ــَل الَْفِريَق ــِر والنََّواهــي َجَع ــك اأْلَواِم ــِزُم ِبَتلْ ــْن ال َيلْت ــِع، وَم ِمي ــوِق اجْلَ ــى ُحُق ــاِظ َعلَ َف ــي َتْقِضــي ِباحْلِ الَِّت

ــفينِة  اِبــق الُعلـْـِوي مــن السَّ َأْشــبه ِبَجَماَعــٍة ركبــوا ســفينة واحــدة، كان حــظ فريــق مْنهــم اإلقامــة فــي الطَّ

ــْفِلي ِمْنَهــا،  اِبــِق السُّ َحيــُث َيُكــون امْلـَـاُء فــي ُمَتَنــاِوِل َأْيِديهــم، وكان حــظ الفريــق اآلخــر اإِلَقاَمــة فــي الطَّ

ُبــوا هــذه  ــُروا َأْن َيَتجنَّ ــِفينة، وِعْنَدئــذ َفكَّ َفــَا َيْســتِطيُعون األَْخــذ ِمــْن امْلـَـاِء ِإالَّ ِإَذا َصعــُدوا ِإلـَـى َأْعــَا السَّ

ة َبــَأْن ُيْحِدُثــوا َخْرًقــا ِفــي َقاِعَهــا لَيْحُصلــوا َعلـَـى امْلـَـاِء َفــِإْن َتَركهــم امْلْســُئوُلون َيْفعُلــون َذِلــك َغَرَقــْت  امْلشــقَّ

َطــِر. َوِبَذِلــك َتْرَتِبــُط  ِميــُع وَســِلُموا ِمــَن اخْلَ ــا اجْلَ ْوا لهــم َوَمَنُعوُهــم َنَ ــْن ِفْيَهــا َجِمْيًعــا وِإْن َتَصــدَّ ــِفينُة ِبَ السَّ

َيــاَة ِفــي امْلُْجَتَمــِع. ــاه اآْلَخِريــن الَِّذيــن ُيَشــاِرُكونه احْلَ ْســُئوليتِه ِتَ يــُة الَْفــْرِد ِبَ ُحرِّ

مظاهر اجلمال:

ُحُه. ُد املَْعَنى َوُيَوضِّ )َأْعاها - َأْسَفُلها( َتضادٌّ َيؤكِّ

)لَْو َأنَّا َخَرْقنا في َنِصيبِنا َخْرًقا( َتْعبيٌر َيْدلُّ َعلَى َعَدِم اإِلْحساِس ِباملَْسئوليِة.

)َوِإْن َأَخُذوا َعلى َأْيدِيِهْم ....( َتْعبيٌر َجميٌل َيُدلُّ َعلَى َمْنِع الُوقِوع في اخَلَطِأ.

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

١- اقرأ، ُثمَّ َأِجْب:

ْ َسَبَب اْخِتَياِرَك: ا َيِلي، َوَبنِّ ْرِس مِمَّ أ. َتَخيَّْر َأْنَسَب ُعْنَواِن ِللدَّ

ُحُدوُد اللَّه. �

ِفينُة؟ � َكْيَف َتِسيُر السَّ

ِة االْنِحَراِف. � اإِلْسَراُع ِفي ُمَعاجَلَ

ِريِف؟ ديِث الشَّ ب. َماَذا َتَعلَّْمت ِمْن َهَذا احْلَ
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جـ. َأْكِمْل َشَبَكة الْـمفَرداِت:

رِس َما يلي، وَضْعُه في جملٍة: ٢- َهاِت ِمن الدَّ

أ. ُمَراِدف: َمْرَكٍب - َأَخَذ

تهْم. ب. ُمَضاّد: َأْعَاَها - َتْ

جـ. ُمْفَرد: َأْقَواٍم - َأْنِصَبٍة.

د. َجْمع: سؤال - َكِلمة.

ْث َأَماَم ُزَمَاِئَك، ُمَوْضًحا َماَذا َيْحُدُث لَْو: دَّ ٣- َتَ

أ. َفَعَل ُكلُّ َواِحٍد َما ُيِريُدُه؟

ب. ِاْحَتَرَم الَْفْرُد ُحُقوَق اآلَخِريَن؟

د احَلِقيَقِة واخَلَياِل ِفيَما َيِلي: ٤- َحدِّ

الُبدَّ ِمْن ِحمايِة َسِفيَنِة املُْجَتَمِع. �

يَّة ِبا َضوابط ُتْصِبُح َفْوَضى. � احُلرِّ

٥- اكتب أربع جمل عن احلرية واملسئولية.

ِفْيَنُة السَّ
..................... .....................

..................... .....................
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القاعدُة:

ْعنى َصاحب. األَْسَماُء اخَلْمَسُة: َأٌب، َأٌخ، َحٌم، ُفم، ُذو ِبَ

إعرابها:

ُتْرَفــع وعامــة رفعهــا الــواو َوُتْنَصــُب وعامــة نصبهــا األلــف وَتــرُّ 

وعامــة جرهــا اليــاء.

ــِم،  ــاِء املَُتَكلِّ ــًة ِإلَــى َغيــِر َي ــَرَدًة َوَتُكــوَن ُمَضاَف ِبَشــْرِط َأْن »َتْبَقــى« ُمْف

ــَذُف  ــٍر. َوُتْ ــٍم َظاِه ــى اْس ــُاف ِإلَ ــٍب ُيَض ــى َصاِح ْعن ــم ُذو ِبَ االْس

ــم«. ــَن »َف ــُم ِم امِلي

١. استخرج األسماء اخلمسة من اجلمل التالية وأعربها:

ْفَل أ. َحَضَر َأُبوَك احْلَ

ب. ِاْسَتِمْع ِإلَى َنِصيحِة َأِخيَك.

جـ. َهَذا َطاِلٌب ُذو َأَدب.

٢- استخدم الكلمات: )أب - أخ - ذو - أخوان - حماى( بحيث تعرب إعراب األسماء اخلمسة في 

جمل من تعبيرك.( 

اْسَتْنِتْج

تْدِريَباٌت َنحِويٌة:

«∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ «∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ ( ô°†N ˆG íàa ∫Éªc O’hCG )
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احلياة دائًما اثنان

الدرس الثاني

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يقرأ الدرس قراءة صحيحة. �

يحدد الفكر الرئيسة والفرعية. �

يقترح عنواًنا آخر للدرس  �

يســتخدم الكلمــات اجلديــدة فــي  �

جمــل مــن إنشــائه.

اختيــاره  � ســبب  عــن  ُيعبــر 

اجلميلــة. للتعبيــرات 

يحدد املغزى مما يقرأ. �

يلخص ما يقرأ. �

ــم فــي  � يســتخدم عامــات الترقي

ــه. كتابت

النســخ  � بخطــى  جمــًا  يكتــب 

والرقعــة.

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

ما ثمرات التعاون؟ �

ْرِس. وَرة ِبُعْنواِن الدَّ َ عاَقَة الصُّ ْ نشاط: َبنِّ

اقرأ:
ِي ِلَنْســَتِمَع ِإلى ِحَكاَياِتــِه اجَلِميلَِة، وَنْســَتِفيَد  لَّقَنــا َجميًعــا َحــْوَل َجــدِّ َتَ

ِمــْن ِخْبَرِتــِه الَْكِبيــَرِة ِفــي احَليــاِة.. َنَظــَر ِإلَْيَنــا اجَلــدُّ ُمْبَتِســًما، ُثــمَّ َرَفــَع 

َيَديــِه ُمتَشــاِبَكَتِن، وَســَألََنا: »َمــاَذا َتَرْوَن؟!«

ٍد: »َنَرى َيَدْيِن ُمَتَشاِبَكَتِن..« َأَجْبَنا َجِميًعا ِبا َتَردُّ

اُء َداِئًما. ًبا: َوَهَكَذا احَلياُة َيا َأْحَفاِدي األَِعزَّ ي ُمَعقِّ َفَقاَل َجدِّ

ي َأنَّ احَلَيــاَة ممتلئــة  َفَســَأَل َعلــيٌّ ُمْنَدِهًشــا: »َهــْل َتْقِصــُد ياَجــدِّ

َمــاَذا؟ َأْم  ِبَبْعــٍض؟!«  َبْعُضَهــا  َواملُْرَتِبَطــِة  باألْحــَداِث املَُتَشــاِبَكِة 

ــاٍم؛ ِلَكــْي َتْفَهُمــوا َمــا  ــًة َقَرأُتَهــا ُمْنــُذ َأيَّ : َســَأْحِكَي لَُكــْم ِقصَّ َقــال اجَلــدُّ

ي  لَــُؤُه اللَّْهَفــُة: »ِلَنْســَتِمْع َيــا َجــدِّ َأْقِصــُدُه. ُقلَْنــا ِفــي َصــْوٍت َواِحــٍد َتْ
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ــِة.. وَســْوَف َنْفَهــُم َقْصــَدَك ِإْن َشــاَء اللَّــُه«. ِإلــى الِقصَّ

ــِة: »لَــْن َأْنَســى َماَحييــُت َذِلــَك الَيــوَم الَّــِذي َتَعلَّْمــُت ِفيــِه َأَهــمَّ َدْرٍس  ي: َيُقــوُل َصاِحــُب الِقصَّ َقــاَل َجــدِّ

.. َوَقــِد اْشــَتَرْكُت َأنــا َوَبْعــُض ُزَماِئــي ِفــي ُمســاَبَقٍة  ــاِدِس االْبِتدائــيِّ ــفِّ السَّ ِفــي َحَياِتي..ُكْنــُت ِفــي الصَّ

ــْم  ــي لَ ــُة الَّت ــاءَ ِت النَِّتيَج ــوِمِهْم.. وَج ــُع ِبُرُس َم اجَلِمي ــدَّ ــِة.. َتَق ْعِليِميَّ ــِة التَّ ــَتوى امِلْنَطَق ــى ُمْس ــِم َعلَ ْس للرَّ

ْعَهــا.. َفــاَزِت اللَّْوَحــُة الَّتــي َرَســْمُتها َأَنــا َوَماِجــد َزِميِلــي، ِباجَلاِئــَزِة اأُلولــى.. لـَـْن َأْنَســى َمــا َقالـَـُه  َأَتَوقَّ

ــة َوْقَتَهــا ِفــي احَلْفــِل: ُمديــُر امِلْنَطَقــِة التَّْعليميَّ

ــوَذٌج ِمَثالــيٌّ ِللتَّعــاُوِن َبــَن ِتلِْميَذْيــِن؛ ِإْذ َبــَرَع  »َهــِذِه اللَّْوَحــُة َراِئَعــٌة ِبــُكلِّ املََقاِييــِس الَفنَّيــِة، َكَمــا َأنََّهــا َنُ

ْســِم..  َأَحُدُهَمــا ِفــي َرْســِم اللَّْوَحــُة، َوَبــَرَع الثَّاِنــي ِفــي َتلِْوينَهــا.. َكاَنــت األَلـْـواُن ال َتِقــلُّ َرْوعــًة َعــِن الرَّ

ــْت  ــِذِه اللَّْوَحــَة َكاَن ــنَّ َه ــرِدِه.. لَِك ْف ــَن املَُتَســاِبِقَن ِبُ ــا ُكلٌّ َواِحــٍد ِم َمَه ــَدٌة، َقدَّ ــاٌل ُأْخــَرى َجيِّ ــاَك َأْعَم ُهَن

ــُروا َيــا َأْبَناِئــي َطــواَل َحَياِتُكــْم.. َأنَّ احَلَيــاَة َدائًمــا اْثَنــاِن. َأْجمــَل األَْعَمــاِل َعلــى اإِلْطــاِق«.. َفَتَذكَّ

ي.. التََّعاُوُن، َفَنْحُن لَْسَنا َوْحَدَنا ِفي احَلياِة«. َهَتَف ِشَهاٌب َصاِئًحا: »َهَذا َما َتْقِصُدُه َيا َجدِّ

اْبَتَســَم اجَلــدُّ اْبِتَســاَمًة َعِريَضــًة َقاِئــًا: »َبــاَرَك اللَّــُه ِفيــَك َياَولـَـِدي.. َهــَذا َمــا َقَصدُتــُه َتاًمــا.. اإِلْنَســاُن 

َعــاُوَن َمــَع َغيــِرِه..  ــا َيْفــِرُض َعلَيــِه التَّ يــا َأْحَفــاِدي ِبُحْكــِم َطبيَعِتــِه الُبــدَّ لـَـُه ِمــَن الَعيــِش ِفــي ُمْجَتمــٍع؛ مِمَّ

يِرِهــْم  ُن الََيِضيــُع ِفيــِه َأحــٌد؛ أِلنَّ َأْفــَراَدُه َيَتَكاَتُفــوَن ِفيَمــا َبْيَنُهــْم خِلَ واملُْجَتَمــُع الَّــذي َيْنَتِشــُر ِفيــِه التَّعــاُوُ

َجِميًعــا؛ َفَيَتَخلَُّصــوَن ِمــْن األََناِنيــِة«.

ِي، نحــن َنتَعــاَوُن َمــَع ُزَماِئَنــا َدائًمــا ِفــي َأَداِء  ْقَنــا َياَجــدِّ َقالَــْت َفــَرح َوُمَنــى فــي َصــوٍت َواحــٍد: »َصدِّ

واِجَباِتَنــا املَْدَرِســية.

ــَكاِم  ــا ِب ــرح اْقِتَناَعُهم ــى وف ــا من ــَرْت ِبَه ــي َأْظَه ــِة الَّت ريَق ــى الطَّ ــا َعل ــا َجِميًع ي َوَضِحْكَن ــدِّ ــَك َج َضِح

ي.. ــدِّ َج

ًة ُأْخــَرى: »اَل َتْنَســوا َيــا َأْحَفــاِدي َأبــًدا َأنَّ احَليــاَة  ي ُمْخَتتًمــا َحِديَثــُه، وَقــد َشــبََّك َيدْيــِه َمــرَّ َقــاَل َجــدِّ

َدائمــا اْثنــاِن«.

َنا الَعزيُز«. ٍد »َنِعُدَك ِبَذِلَك َيا َجدَّ ُقلَْنا َجميًعا ِبا َتردُّ

اقرأ وتأمل:
قال الله تعالى:

»  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ« )املائدة : ٢(

ّر اإِلْثِم: املَْقُصوُد الشَّ : اخَلْيِر     الِبرِّ   

«∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ «∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ ( ô°†N ˆG íàa ∫Éªc O’hCG )
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ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

اْذُكْر َعَمًا ُقْمَت ِبِه ِبالتَّعاُوِن َمَع َزِميِلَك ِباملَْدَرَسِة أْو احَليِّ الَّذي َتْسُكُن ِفيِه. �

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ
َيْفِرُض: ُيوِجُب َبَرَع: َتَفوَق.    لَّْقَنا: َجلَْسَنا َعلَى َشْكِل َحلََقٍة.   َتَ

ًبا: ُمِضيًفا ِإلى َما َقاَل. ُمَعقِّ َيَتَكاَتُفوَن: َيْعَمُلوَن َمًعا ُمتعاِوِنَن.  

: اخَليُر.    الِبرُّ َأَناِنيٌة: ُحبُّ اإِلْنَساِن ِلْنفسِه َفَقْط.  

التقوى: البعد عن معصية اللَّه. ْنُب     اإِلْثُم: الذَّ

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

١- اقرأ، ُثمَّ َأِجْب:

اِبِق. ْرِس السَّ أ. َضْع َأْكَثَر ِمْن ُعْنَواٍن للدَّ

ْرِس؟ ئيَسُة والَفْرِعيُة ِفي َهَذا الدَّ ب. َما الِفَكُر الرَّ

رِس؟ جـ. َماَذا َتَعلَّْمَت ِمَن الدَّ

ْث َعْن ِقيَمِة التَّعاُون، َواْذُكْر ِمَثااًل ِمَن احَلَياِة. د. َتدَّ

٢- اقرأ الدرس ثم هات مايلي، وضعه في جملة:

أ. ُمَراِدف: ِقَصَصه - متعجًبا.

ب. ُمْفَرد: األيام - املناطق.

جـ. ُمَضاّد: َعَبَس - شرهم.

د. َجْمع: حدث - املقياس.

٣- حدد معنى الكلمة التي تتها خط فيما يلي:

ب. رأيت َحْفًا من األصدقاء. أ. حضرُت َحْفًا بهيًجا.   
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فـي رحاب اإلنسانية
للشاعر )إيليا أبو ماضي(

الدرس الثالث

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يقــرأ القصيــدة قــراءة معبــرة  �

عــن املعنــى

يلقــي القصيــدة إلقــاًء جميــًا  �

معبــًرا عــن املعنــى.

يســتخدم الكلمــات اجلديــدة فــي  �

جمــل مــن إنشــائه.

يشرح القصيدة بأسلوبه. �

ــدة  � ــر للقصي ــا آخ ــرح عنواًن يقت

مبيًنــا ســبب االقتــراح.

يعبــر عــن التعبيــرات اجلميلــة  �

فــي القصيــدة بأســلوبه مبيًنــا 

ســبب اختيــاره لهــا.

ترتيًبــا  � القصيــدة  فكــر  يرتــب 

. صحيًحــا

أبيــات  � فــي  رأيــه  عــن  يعبــر 

. ة لقصيــد ا

يحدد مدلول ما يستمع إليه. �

يكتب الرسائل متبًعا فنياتها. �

النســخ  � بخطــي  جمــًا  يكتــب 

والرقعــة

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

خمن املوضوع الذي تتحدث عنه القصيدة. �

نشاط: صف الصورة بأسلوبك.

مــن شــعراء الــر ابطــة القلميــة، ولــد فــي لبنــان عــام ١٨٨٩م 

ورحــل إلــى مدينــة اإلســكندرية، وعــاش بهــا عــدًدا من ســنوات 

حياتــه فــي مرحلــة الصبــا، ورحــل عنهــا إلــى الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة فــي ســن العشــرين مــن عمــره وتوفــى عــام ١٩٥٧ 

والنــص مــن قصيــدة لــه بعنــوان »الطــن«



لست وحـدكالوحدة األولى

اللغة العربية - الصف السادس االبتدائى 12

ــي  ــك َعنِّ ــْل ِبَوْجِه ــي ال َتِ ــا َأِخ َمــا َأنــا َفْحَمــٌة َوال َأْنــَت َفْرَقــدَي

ـدَأْنــَت لـَـْم َتْصَنــِع احَلريــَر الَّــذي َتلْـ َتَتَقلَـّ ـذي  الَـّ واللؤلــَؤ  َبــُس 

ــاِة ْمِثلــي دمِي َتْشَقى وَتْسَعدَأْنــَت ِفــي الُبــْرَدِة املوشَّ ِفي ِكساِئي الرَّ

َأماِنــي النَّهــاِر  َعالَــِم  ِفــي  َتــّدلَــَك  مُمْ َفوَقــَك  ــاُم  والظَّ َوُرًؤى 

َأْحــَا ِلَقلِْبــَك  َكَمــا  َجلَْمــد َولَِقلِْبــي  َغْيــُر  َفِإنَّــه  ِحَســٌان  ٌم 

ِإنَّ َقلِْبــي ِللُْحــبِّ َأْصَبــَح َمْعَبــداَل يُكــْن ِللِْخَصــاِم َقلُْبــَك َمــْأَوى

ــَك َوَأْحــَرى ــبِّ ِمْن ــى ِباحْلُ ــا َأْولَ ِمــْن ِكَســاٍء َيْبلَــى وَمــاٍل َيْنَفــدَأَن

ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

واآلن ... َهْل ُيِكُن َأْن َيكوَن ُكلُّ الَبشِر َأْحباًبا ؟ َكيَف؟ �

الـــنــــص
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ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ

أِن واملْنزلِة. َفْحمٌة: املراُد: حقيُر الشَّ

ْأِن  مالي واجَلمُع )َفراِقد( واملراد: َعظيُم الشَّ ٌم َقريٌب ِمَن الُقطِب الشَّ َفْرَقد: َنْ

واملنزلِة.

اُة: املزخرفُة اجلميلُة املوشَّ َتَتَقلَّد: َتلَْبُس     

َجلَْمد: َصْخٌر دمُي: الَقدمُي      الرَّ

َيْنَفد: َيْنَتهي َأْولى: َأَحقُّ     

اِعُر؟ َماذا ُيِريُد َأْن َيقوَل الشَّ

ْخِص املَغروِر الَّذي َدَفَعُه الثَّراُء واجَلاُه إلى التَّعالي والتَّكبِر؛  اعُر َحديَثه ِإلى الشَّ ُيوجُه الشَّ

َفيرِشُده ِإلى َنبِذ الُغروِر والتَّكبِر؛ ألَنه إْنساٌن َكبقيِة النَّاِس َكما َأنَّه لَْم َيْصنْع احَلريَر واللْؤُلَؤ 

الذي َيَتباَهـى ِبِه، َكما َأنَّ ِثياَبُه اجَلديَد ال ُيَغيُر ِمْن َكوِنِه ِإنساًنا َكبقيِة الَبَشِر الذين ْيشَقْوَن 

اعُر هذا  َويْسَعدوَن، ولهم آالُمهم وآماُلهم َوتِظلُّهم َسماٌء واحدٌة. ِمْن َأْجِل َذِلَك َيْنَصُح الشَّ

اِعُر أولَى ِبُحبِّ َهذا اإِلْنساِن  رور واآلثام، فالشَّ ُع ِفيِه الشُّ املغروَر ِبَأال َيْجعَل َقلَْبه َمكاًنا َيَتَجمَّ

ِمن ُحبِّ املاِل والثَّراِء.

تعبيرات أعجبتني:

)التْل ِبْوجهَك َعنِّي( تعبيٌر جميٌل ُيفيد النَّصَح واإِلرشاَد، وهو ُأسلوُب َنهي َأداُته )ال الناهية(.

اعُر على َأنَّ النَّاَس َسواِسيٌة. )َما َأنا َفحمٌة وال أْنَت َفْرَقد( تعبيٌر جميٌل ُيَدلُِّل به الشَّ

)َتْشَقى - َتْسُعد( َبيَنهما َتَضادٌّ يقوي املعنى وُيوضُحه.

)ِلَقلِْبي كما لقلِبَك أحاٌم( َتصويٌر جميٌل للقلِب بِإنساٍن لَه أحاٌم يْسَعى لتحقيِقها.

َ)يبلى - َينُفد( ِفعاِن ُمضارعاِن ُيفيدان االستمراَر.

«∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ «∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ ( ô°†N ˆG íàa ∫Éªc O’hCG )
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

، ُثمَّ َأِجْب: ١- اقرأ النَّصَّ

، مبيًنا َسَبَب اقتراِحَك. أ. اْقتِرْح ُعنواًنا آخر للنَّصِّ

ب. اْسَتِمْع ِإلى ُمَعلِِّمَك - أو َأحَد ُزماِئَك - ُثمَّ اْقرأ النَّصَّ قراءًة

 ُمعبرًة عن معناه.

، ُثمَّ وضْح َسَبَب ِإْعجاِبَك ِبِه. ا َأْعجبَك ِمن النَّصِّ جـ. َتَخيَّْر بيًتا أو َأْكَثَر مِمَّ

اعُر من اإِلنساِن املتكبِِّر في البيِت األوِل؟ د. َماذا َيطلُب الشَّ

لبِسِه املزْخرِف؟ اعُر في َملَْبِسِه القدمي َمع اإِلنساِن املغروِر ِبَ هـ. َكيف يتساوى الشَّ

و. َماذا يحدُث ِعْندما يتواَضُع ُكلُّ ِإنساٍن مع اآلخرين؟

٢- اقرَأ النَّصَّ ُثمَّ هاِت َمايلي، َوَضْعُه ِفي ُجْملٍة:

أ. ُمَراِدف: َفْرَقد - َتَتَقلَُّد

ب. ُمْفَرد: ُرًؤى

جـ. َجْمع: ُبردٌة - َجلَْمد

٣- اْشَرِح التَّعبيراِت التَّاليَة ِبُأْسُلوِبَك:

أ. لَك في َعالِم النَّهاِر َأماِني.

ب. لَقلْبي َأْحاٌم ِحَساٌن.

جـ. َأنا َأْولى ِباحلبِّ ِمْنَك.

. ْثَ ْعن َأهميِة التواضِع ُمستخدًما األَلفاَظ والتراكيَب التي َأعجَبْتَك في النَّصِّ دَّ ٤- َتَ

٥- ُكُلنا ُأخوٌة في اإِلْنسانيِة. اذكْر َما ْيِكُن َأْن يترتََّب على تطبيِق َهذه الِعبارِة في احلياِة.
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فـي منتصف الطريق

الدرس األول

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يحــدد معانــي الكلمــات اجلديــدة  �

مــن خــال الســياق.

يحــدد الفكــر الرئيســة والفرعيــة  �

للدرس.

يقرأ الدرس قراءة صحيحة. �

يتحدث في جمل تامة. �

شــخصيات  � فــي  رأيــه  يبــدي 

إليهــا. اســتمع  قصــة 

يذكــر التتابــع الزمنــي واملكانــي  �

فيمــا اســتمع إليــه.

يعرف الفعل املضارع. �

يعبــر عــن مشــاعره وفكــره فــي  �

فقــرة أو أكثــر.

مســتخدًما  � فقــرة  يلخــص 

املناســبة. الترقيــم  عامــات 

النســخ  � بخطــي  جمــًا  يكتــب 

والرقعــة.

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

َما َواِجَباُتَك َنْحَو أِخيَك أْو ُأْخِتَك؟ �

وَرة بأسُلوِبَك. نشاط: ِصِف الصُّ

اقرأ:

وُر َعلــى »َمــْروان« ِلَيْعــِرَض  اْجَتَمــَع األَْصحــاُب كعاَدِتِهــم، َوكاَن الــدَّ

ــُه الَّتــي اْختاَرهــا، َفقــاَل: َتَ ِقصَّ

ُة: ِريِق«، َوَتقوُل الِقصَّ تِي ِبُعْنواِن »ِفي ُمْنَتَصِف الطَّ ِإنَّ ِقصَّ

»َكاَن الَعــمُّ »ســعادة« َرُجــًا َطيًبــا، لََدْيــِه ِقْطَعــُة َأْرٍض َصغيــرٌة.. 

َيْزَرُعهــا ُهــَو َوَولَــداُه: »َأميــر«، و»حبيــب«.

ــَى الَعــمُّ »ســعادة«، َوَتــَرَك ِقْطعــَة األَْرِض ِلَولََدْيــِه.. َيَتعاوَنــاِن فــي  ُتُوفِّ
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ــا.. كان  ــُه َمًع ــماِن َثَمَن ــِم، َوَيْقَتِس ــِة املَْوِس ــي ِنهاي ــاِن امَلْصــوَل ف ــمَّ َيبيع ــا.. ُث ــا، َوَحصاِده ِزراَعته

َواِج ِمــْن َفتــاٍة َطيَّبــٍة، ِمــْن َأْهــِل  ًجــا َولـَـُه َثاَثــُة َأْطفــاٍل.. َبينَمــا كاَن حبيــب ُيِعــدُّ َنْفَســُه ِللــزَّ »أميــر« ُمَتَزوِّ

الَقريــِة..

فــي ِنهايــِة َأَحــِد املَواِســِم.. َجلـَـَس األََخــَواِن مًعــا ِليْقَتِســَما َثَمــَن امَلْصــوِل.. قــاَل أميــر: لََقــْد َرَزَقنــا 

اللَّــُه يــا َأخــي  َمْحصــوًل وفيــًرا َهــذا املَْوِســَم.. ُخــْذ َنصيَبــَك هــذا، َولُْيبــاَرَك اللَّــه لَــَك فيــِه.. َفَأجاَبــُه 

حبيــب: »احَلْمــُد للَّــِه... لََقــْد َتِعْبنــا َكثيــًرا َهــذا املَْوِســَم، َوَقــْد َبــاَرَك اللَّــُه لَنــا فــي َهــذا التََّعــِب«.

َحمــَل ُكلٌّ ِمْنُهمــا َنصيَبــُه ِمــَن امْلـَـاِل َوَذَهــَب ِإلــى َمْنِزِلــِه؛ ِلَيْســَتريَح ِمــْن َعنــاِء اليــوِم.. َوِعْنَدمــا َخلـَـَد ُكلٌّ 

ــُر فــي َأخيــِه َعلــى النَّْحــِو التالــي: ــْوِم.. كاَن ُكلٌّ ِمْنُهمــا ُيَفكِّ ِمْنُهمــا ِإلــى النَّ

ــُه َســُيواِجُه َأعبــاًء َكثيــرًة،  واِج.. َولَشــكَّ َأنَّ أميــر )ُيحــاِدُث َنْفَســُه(: ِإنَّ أخــي حبيــب ُمْقبــٌل َعلــى الــزَّ

َولـَـْن َيْكِفَيــُه ِنْصــُف امَلْصــوِل.. ِلــذا ِمــْن َواِجِبــي َأْن ُأســاِعَدُه، َحتَّــى َيْســَتِطيَع َأْن 

َج، ُثــمَّ قــاَم ِمــْن ِفراِشــِه، َوَحمــَل كيًســا، َوَضــَع فيــِه ُجــْزًءا َكبيــًرا ِمــْن َنصيبــِه،  َيَتــَزوَّ

ــَه ِإلــى َبْيــِت َأخيــِه. َوَتَوجَّ

ــٌل  ــي ُمْقب ــْن َأن ــِم ِم ــى الّرْغ ــِه: »َعلَ ــوُل ِلَنْفِس ــب« َيُق ــاِء، كاَن »حبي ــَك األَْثن ــي ِتلْ َوف

َعلــى َتكاليــِف َزواجــي، ِإلَّ َأنَّ َأخــي »أميــر« َعليــِه َأْعبــاٌء َضْخمــٌة.. َكيــَف َأْقبــُل َأْن 

َأْقَتِســَم َمَعــُه امَلْصــوَل ُمناَصَفــًة.. لبــدَّ ِمــْن أن ُأِعــَن َأخــي فــي َتْربيــِة َأْطفاِلــِه«. ُثــمَّ َقــاَم ِمــْن ِفراِشــِه، 

ــَه ِإلــى َبْيــِت أخيِه..َوَشــاءَ ِت  َوَحمــَل كيًســا، َوَضــَع فيــِه ُجــزًءا َكبيــًرا ِمــْن  َنصيِبــِه ِمــَن امَلْصــوِل، َوَتَوجَّ

ــا  ــاُه ِبَ ــا َأَخ ــَر ُكلٌّ ِمْنُهَم ــُث َأْخب ــِق؛ َحْي ري ــِف الطَّ ــي ُمْنَتَص ــُع ف اِئ ــاُء الرَّ ــا اللَّق ــُدَث َبْيَنُهم ــداُر َأْن َيْح األَْق

َجــاَء ِمــْن َأْجِلــِه َوِحيَنئــٍذ َنَظــَر ُكلٌّ ِمْنُهمــا ِإلــى اآلَخــِر فــي َدْهَشــٍة َوُذهــوٍل.. لـَـْم َيــْدِر َأَحُدُهمــا مــاذا َيقــوُل 

ــال فــي َصــْوٍت  ــٍة َوَق ــي َمحبَّ ــا ِف ــا َوتَعاَنَق ــكا َمًع ــمَّ َضِح ــِه.. ُث ــِه َأخي ــَم ُكلٌّ ِمْنُهمــا فــي َوْج ــِر.. اْبَتَس لآَلَخ

ــا!!« ــَت َأخــي َحّقً ــْد َأَرْدُت َأْن ُأَســاِعَدَك.. َأْن ــٍر واِحــٍد.. لََق ْرنــا فــي َأْم ــْد َفكَّ واِحــٍد: »لََق
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٢. اقرأ الدرس ثم هات ما يلي، وضعه في جملة:

أ. ُمَراِدف: كثيًرا - شقاء.

ب. ُمَضاّد: راحٍة - نهَض.

جـ. ُمْفَرد: الُقرى - املواسم.

د. َجْمع: الَقَدِر - ِعبٍء.

٣. َماَذا َيْحُدُث لَْو:

ِريِق؟ أ. لَْم َيلْتِق األََخواِن في ُمْنَتَصِف الطَّ

َع امَلُْصوُل َحَسَب َمْسئولياِت ُكلِّ واحٍد من األََخَوْيِن؟ ب. ُوزِّ

٤. )َقَواِعُد َوَتراِكيُب َنْحِويٌَّة( اقرأ الدرس ثم اْسَتْخِرْج:

أ. اْسًما ِمَن األَْسَماِء اخَلْمَسِة َوَأْعِرْبُه.

ْ َنْوَعُه واْضِبْطُه. ب. َخبًرا ِلِفْعٍل َناِسٍخ وَبنِّ

ْرٍف َناِسٍخ َوبِّْن َنْوَ ُعه واْضِبْطُه. جـ. َخبًرا حِلَ

ِلَيَهــا َعلَْيــَك،  ــًدا، ُثــمَّ اْطُلــْب ِمــْن َزِميِلــَك َأْن ُيْ ــاِبِق، َواْقَرْأَهــا َجيِّ ْرِس السَّ ــْر ِفْقــَرًة ِمــَن الــدَّ ٥. َتَخيَّ

ْرِس. ُجــوِع ِإلـَـى الدَّ ْب َأْخَطــاَءَك ِبَنْفِســَك ِبالرُّ ُثــمَّ َصــوِّ

ْد ما َيلي: 6. اْسَتِمْع ِإلى قصة ِمن ُمَعلِِّمَك َوَحدِّ
ِة: � َزماَن الِقصَّ

ِة. � َمكاَن الِقصَّ

ْخصّيَة الَّتي َأْعَجَبْتَك. � الشَّ

ْخصّيَة الَّتي لَْم ُتْعِجْبـَك. � الشَّ

ِة: � َتَعلَّْمُت ِمَن الِقصَّ
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اْسَتْنِتْج:

الَقاِعَدُة:

في َحالِة َنْصِب الِفْعِل املَضاِرِع

ُيْنَصُب الِفْعُل املَُضاِرُع إَذا َسَبَقُه َحْرٌف ِمَن احُلُروف الَِّتي َتْنِصُب الِفْعَل  �

املَُضاِرَع.

ِمَن احُلروُف الَِّتي َتْنِصُب الِفْعَل املَُضاِرَع: )َأْن - لَْن - َكْي - َحتَّى - َلُم  �

التَّْعِليل(.

اِهَرُة. � ِحيِح اآلِخِر الَفْتَحُة الظَّ َعَامُة َنْصِب الِفْعِل املَُضاِرِع الصَّ

ثانًيا: َجْزُم الِفْعِل املَضاِرِع

َنَة: � اْقَرْأ َوَلِحِظ الَكِلَماِت امللَوَّ

ــا إَذا ُكْنــَت َتْخلَــُع َمَاِبَســَك ِبُســْرَعٍة َفــِإنَّ لََدْيــَك اْهِتَماًمــا باآلَخِريــَن، وَأْنــَت َجــِرٌيء وَصِريــٌح،  َأمَّ

وَلتْدَهــْش َفَأْنــَت  َتْعَشــُق الَعَمــَل.

ْد َحَيــاَة الَفْوَضــى  َوِإذا ُكْنــَت َتْخلـَـُع َمَاِبَســَك ِبعَناَيــٍة وَتَضُعَهــا ِفــي َمَكاِنهــا ِفــي َتْرِتيــٍب َفَأْنــَت لـَـْم َتَتَعــوَّ

واحَليــاَة الَصاِخبــَة، ألَنَّ ِشــَعاَرَك: ِلَنتَِّخــْذ ِمــَن النََّظــاِم َصديًقــا، َوِمــَن امَلاَفَظــِة َعلــى املَواِعيــِد ُأْســُلوَب 

. ٍة َحيا

َلِحْظ: �

ْد - َنتَِّخْذ( َأْفَعاٌل َصِحيَحُة اآلِخِر )لَْيَس آِخُرَها َحْرًفا من  �  األْفَعاُل املَُضارَعُة التالية: )تْدَهْش - َتَتَعوَّ

حروف الِعلٍَّة(

 َهِذِه األَْفَعاُل َمْسُبوَقٌة ِبَحْرٍف َيْجِزُم الفْعَل املُضاِرَع. �

عامة جزم الفعل املضارع الصحيح اآلخر السكون. �
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اْسَتْنِتْج:

الَقاِعَدُة:

في َحالِة َجْزِم الِفْعِل املَضاِرِع

ُيْجَزُم الِفْعُل املَُضاِرُع إَذا َسَبَقُه َحْرٌف ِمَن احُلُروف اآلِتيِة: �

َل النَّاِهَيُة، َلُم األَْمِر، لَْم.

ُكوُن. ِحيِح اآلِخِر هي السُّ وَعَامُة َجْزِم الِفْعِل املَُضاِرِع الصَّ

 ثالًثا: َرْفُع الِفْعِل املَضاِرِع

َنَة: � اْقَرْأ الَكِلَماِت امللَوَّ

ــَك لـَـْو ُكْنــَت َتْخلـَـُع َمَاِبَســَك ِبإْهَمــاٍل َوَتْتــُرُك ِحــَذاَءَك َوَجْوَرَبــَك ُهَنــا َوُهَنــاَك  ِإَضافــًة ِإلــى َمــا َســَبَق َفإنَّ

َتــِرُم اآلخِريــَن، وَل ُيْعَتَمــُد َعلَيــَك ِفــي َشــيٍء. ــُل املْســُئوِليَة، وَأْنــَت َل َتْ َفَأْنــَت َل َتَتَحمَّ

َفاِتَك ِفي َمَاِبسَك. وَهَكذا َتْبُدو َشْخِصيَُّتَك ِمْن َتَصرُّ

َلِحْظ: �

َتــِرُم - ُيْعَتَمــُد( َأْفَعــاٌل ُمَضاِرَعــٌة  ــُل - َتْ األْفَعــاُل املَُضارَعــُة التاليــة: )َتْخلَــُع - ََتْتــُرُك - َتَتَحمَّ

َصِحيَحــُة اآلِخــرِ.

َوالِْفْعُل )تْدَهْش( َسَبَقْتُه )َل الناهية(

ْد( َسَبَقْتُه )لَْم( َوالِْفْعُل )َتَتَعوَّ

َوالِْفْعُل )نتخْذ( َسَبَقْتُه )لم األمر(

ُكوُن. � اِبَقِة ِهَي السُّ َعَاَمُة اجَلْزِم ِفي ُكلِّ األَْفَعاِل السَّ

ُكلُّ َحْرِف ِمْن َهِذِه احُلُروِف لَُه َمْعَنى: )َل النَّاِهَيُة( َأَفاَدْت َطلََب الْمِتَناِع َعِن الِفْعِل، )َلُم اأْلَْمِر(  �

َأَفاَدت طلََب ُحدوِث الِفْعِل، )لَْم( َأَفاَدْت َنْفَي َحُدوِث الِفْعِل ِفي املَاِضي.

ُيْجَزُم الِفْعُل املَُضاِرُع ِإَذا َسَبَقُه َحْرٌف ِمَن احُلُروِف اآلِتيِة: َل النَّاِهَيُة، َلُم األَْمِر، لَْم. وَعَاَمُة َجْزِم  �

ُكوُن. ِحيِح اآلِخِر السُّ الِفْعِل املُضاِرِع الصَّ
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اِبَقُة لَْم َيْسِبْقَها َحْرٌف ِمْن ُحُروِف النَّْصِب َأْو َحْرٌف ِمْن ُحُروِف اجَلْزِم. األَْفَعاُل املَُضاِرَعُة السَّ

َمِة. ِلَذِلَك َفِهَي مرفوعة وعامة رفعها الضَّ

اْسَتْنِتْج:

الَقاِعَدُة:

َرْفُع الِفْعِل املَضاِرِع

ُيْرَفُع الِفْعُل املَُضاِرُع ِإَذا لَْم َيْسِبْقُه َناِصٌب َوَلَجاِزٌم. �

َعَاَمُة رفع الفعل املضارع الصحيح اآلخر الضمة الظاهرة. �

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

ِ األَْفَعاَل املَُضاِرَعَة املَْنُصوَبَة َوَحْرَف النَّْصِب وَعَاَمَة النَّْصِب ِفي اجُلَمِل اآلِتَيِة: ١- َعنِّ

أ. َيِجُب َأْن َتْقَرَأ ِلُتِضيَف ِإلَى ُعْمِرَك َأْعَماًرا ُأْخَرى.

بُّ ِلَنْفِسَك. بَّ ِلَغْيِرَك َما ُتِ ب. لَْن َتُكوَن َمْحُبوًبا َحتَّى ُتِ

٢- َهاِت الِفْعَل املَُضاِرَع ِمَن األَفَعاِل اآلتَيِة، ُثمَّ َضْعُه َمْضبوًطا ِفي ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدَك:

)َأْنَشَأ - َرَجا - َرِضي - َهَدَأ(

٣- اْطُلْب ِمْن َزِمْيِلَك:

اِرِع، واْسَتْخِدْم )َل النَّاِهيَة(. أ. َعَدَم اللَِّعِب ِفي الشَّ

ب. َأْن َيِصَل ِفي املَوِعِد، واْسَتْخِدْم )َلَم األَْمِر(.

ْ َسَبَب اجَلْزم: ٤- اْسَتْخِرِج األَْفَعاَل املَُضاِرَعَة املَْجُزوَمَة ِمَن الِفْقَرة التَّالَيِة َوَبنِّ

ْر َعْن ُمَساَعَدِتِه، َوإذا لَْم َتْبَتِسْم ِللَْحَياِة، َولَْمَ ْتُشْعر  ُكلُّنا ِإْخَوٌة ِفي اإِلْنَساِنيَِّة َفلَتْحَتِرْم َغْيَرَك، َوَل َتَتَأخَّ

ِبَجَمالَها َفلَْن َتُكوَن َناِجًحا ِفي َحَياِتَك.
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الصديقان وكعكة السكر

الدرس الثاني

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يحــدد معانــي الكلمــات اجلديــدة  �

مــن خــال الســياق.

يحــدد الفكــر الرئيســة والفرعيــة  �

للدرس.

يقرأ الدرس قراءة صحيحة. �

بتعبيــرات  � فكــرة  عــن  يعبــر 

وواضحــة. بســيطة 

شــخصيات  � فــي  رأيــه  يبــدي 

إليهــا. اســتمع  قصــة 

مســتخدًما  � فقــرة  يلخــص 

الترقيــم. عامــات 

يستخدم األفعال اخلمسة. �

النســخ  � بخطــي  جمــًا  يكتــب 

والرقعــة.

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

بُّها؟ � ُل.. َصِديُقَك أِم احَللَْوى الَِّتي َتِ ُهم ُتَفضِّ أيُّ

ْرِس. وَرة ِبُعْنواِن الدَّ َ عاَقَة الصُّ ْ نشاط: َبنِّ

اقرأ:

فولـَـُة َمًعــا  َغــِر - َرَبَطْتُهمــا الطُّ »َأحمــُد وُيوُســُف.. َصِديَقــاِن ُمنــُذ الصِّ

ِديَقــاِن َيَتَعلَّمــِان ِفــي َمْدَرَســٍة َواِحــدٍة.. ُهَمــا  ِببــَراءَ ِتَهــا ولَْهِوَهــا، الصَّ

.. ــاِدِس الْبِتدائــيِّ ــفِّ السَّ اآلَن ِفــي الصَّ

ــى  ــُع ِإلَ ــَل اجَلِمي ــا َوَص ــَحِة.. َوِعْنَدَم ــَت الُفْس ــُن َوَق ُس ُيْعِل ــرَ َدقَّ اجَل

َعــاِم..  ِفَنــاِء املْدَرَســِة.. َبــَدَأ ُكلٌّ ِمْنُهــُم املــَرَح واللَِّعــَب وَتَنــاُوَل الطَّ

ــْمَنا  ــْو َتَقاَس ــَك لَ ــا َرْأَي ــا: »َم َدا َداِئًم ــا َتعــوَّ ــَف، َكَم ــُد ِليوُس ــاَل َأْحَم َق

 .. ــديَّ ــَع ل ــُف: »َلَماِن ــاَل ُيوُس ــَأًة، َق ــاٍم؟!«... وَفْج ــْن َطَع ــا ِم ــا لََدْيَن َم
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ــي، َفِهــَي َشــهيٌَّة، وَأْرَغــُب ِفــي  ْتَهــا ُأمِّ ِر، الَِّتــي َأَعدَّ ــكَّ َولَِكنَِّنــي لـَـْن َأْســَتِطيَع َأْن َأتَقاَســَم َمَعــَك َكْعَكــَة السُّ

ــَرِدي«. ْف ــا ِبُ َتَناُوِلَه

ْهَشــُة علــى َوْجــِه َأْحَمــَد، َوَقــاَل: »َوَهــْل َتــرى َأنَّنــي َل َأْســَتِحقُّ ُجــزًءا ِمْنَهــا؟! ُثــمَّ َأَضــاَف:  َظَهــَرِت الدَّ

ــِة َحــاٍل.. ُشــكًرا لــك َيــا ُيوُســُف« ُثــمَّ َحمــَل َغــداَءُه واْنَصــرَف، َوَجلـَـَس َبِعيــًدا. »َعلــى َأيَّ

ــُر ِللََحَظــاٍت، َقاِئــًا ِلَنْفِســِه: »َوَمــا الَعْيــُب ِفيَمــا َفَعلْــُت؟! َأَنــا ُأِحــبُّ الَكْعــَك َأكَثــَر  َأْطــرَق »ُيوُســُف« ُيَفكِّ

عــاِم!!«. مــْن َأيِّ َشــيٍء، ولَــْم َأْرُفــْض َأَن َنَتَشــاَرَك ِفــي َبِقيــِة الطَّ

ــَد  ــاِوًل َأْن َيِج ــُر، ُمح ــا ُيَفكِّ ــْم.. َكاَن ُكلٌّ ِمْنُهَم ــى َمَناِزلِه ــُع ِإل ــاَد اجَلِمي .. َوع ــيُّ َراِس ــوُم الدِّ ــى الَْي اْنتَه

ــا ُمخطــٌئ؟ ــْل َأَن ــؤاِل: َه ــِن السُّ ــًة َع ِإَجاب

ــاَءُه..  ــاَوُل َعَش ــَرِتِه، َيَتن ــراِد ُأْس ــَع َأْف ــُف َم ــَس ُيوُس ــَعَة، وَجل ــاعُة التَّاِس ــِت السَّ ــاُء.. وَقاَرَب ــى املَس َأت

ــَر ِفــي َأْن َيِجــَد ِإَجاَبــًة ِلُســَؤاِلِه ِعْنــَد  َولَِكــنَّ َنْظــرَة »َأحمــَد« املَعاِتبــَة لـَـْم ُتَفــاِرْق َخيالـَـُه َطــواَل الَْيــوِم.. َفكَّ

ِر َعلـَـى  ــكَّ ــُل َكْعَكــَة السُّ َداَقــُة َأْغلـَـى ِمــْن ُكلِّ َشــيٍء، َكْيــَف ُتَفضِّ ُأْخِتــِه يســرا، َفَقالـَـْت لـَـُه: َيــا َأِخــي الصَّ

ــا َحــَدَث ِمْنــَك. ــا وَتْعَتــِذَر لَــُه َعمَّ َصِديِقــَك؟ َعلَْيــَك َأْن َتتَِّصــَل ِبــِه ِتِليُفونّيً

؛ َتْتــُرُك َصِديَقــَك  : َكْيــَف َحــَدَث َذِلــَك َيــا ُبَنــيَّ ــُه ِفــي َهــَذا األَْمــِر. َقالـَـِت اأُلمُّ َأَراَد َأْحَمــُد َأْن َيْسَتِشــيَر ُأمَّ

. ٍر؟ َهــَذا َأْمــٌر َعِجيــٌب َل َيْحــُدُث َبــْنَ َصِديَقــْنِ ُمَقاِبــَل ِحْرَماِنــَك ِمــْن َكْعَكــِة ُســكَّ

ــَذا َشــْيٌء  ــا َحــَدَث، َفَه ــْرُه ِبَ ــُه وَل ُتَذكِّ ــُه َوَل ُتَقاِطْع َث َمَع ــَك ُيوُســَف، وَتَتحــدَّ ــَف َصِديَق ــَك َأْن ُتَهاِت َعلَْي

ــنَّ  ــَف لَِك ــِه ُيوُس ــا ِبَصِديِق ــَل ِتليفونّيً ــْي َيتَِّص ــِعيًدا َك ــُد َس ــَز َأْحم ــَرُه. َقَف ــَتِحقُّ َأْن َتَتَذكَّ ــيٌط َل َيْس َبِس

ــُغوٌل. ــون َمْش ِليُف ــنَّ التَّ ٍة َولَِك ــرَّ ــْن َم ــَر ِم ــَة َأْكَث اَولَ ــُد امُلَ َر َأْحَم ــرَّ ــُغوًل، َك ــون َكاَن َمْش ِليُف التَّ

ُث ُيوُســَف، َقــاَل َمرَحًبــا َيــا َصِديِقــي َأحمــد، لََقــْد َأْخَطــْأُت،  ِليُفــون، َكاَن املَُتحــدِّ َوَفْجــأًة َدقَّ َجــَرُس التِّ

لَــْم َتُكــِن الَكْعَكــُة ُحلْــَوًة َكَمــا َأْعِرُفَهــا، َأْنــَت َصِديِقــي َدائًمــا، َصَداَقُتــَك ِهــَي األَْحلــى َواألَْغلَــى.

ــُس َحِقيَبَتــُه؛  َبــاِح.. َوَقــَفُ يوُســُف َأمــاَم َمْنِزِلــِه، ِفــي اْنِتَظــاِر َســيَّاَرِة املْدَرَســِة، وُهــَو َيَتَحسَّ َوِفــي الصَّ

ــِه »َأْحَمــد«،  ــُه، واأُلْخــَرى ِلَصِديِق ِر: َواِحــدٌة لَ ــكَّ ــْنِ ِمــَن السُّ ــِف ِمــْن َأنَّ ُهنــاَك َكْعَكَت ِة األَلْ ِلَيَتأكــَد ِللَمــرَّ

ــُة َأْحمــَد ُتســاِوي َألــَف  ًة ُأْخــرى َفَصَداَق ــَك املْوِقــُف َمــرَّ ــَأل َيْحــُدَث َذِل َوَقــْد َقَطــَع َعْهــًدا َعلَــى َنْفِســِه ِب

ٍر..« َكْعَكــِة ُســكَّ
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ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

ِة؟ � َماَذا َتَعلمَت ِمْن أْحَداِث َهِذِه الِقصَّ

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ

َتَقاَسْمَنا: َتَشاَرْكَنا. روُر.   املَرُح: السُّ َبَراَءُة: َنَقاٌء َأْو َصفاٌء.  

َأْطَرَق: َصَمَت. اللَّْهُو: اللَِّعُب.   

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

١. اقرأ الدرس ثم أجب:

ْهَشُة َعلَى َوْجِه َأْحمَد َفَماَذا َقاَل؟ أ. َظَهَرِت الدَّ

ب. َمِن املْخِطُئ ِفي َرْأيَك؟ وملاَذا؟

َداَقُة ِفي َرْأِيَك؟ جـ. َماَذا َتْعِني الصَّ

ِديَقِن ِإلي ِإَجابٍة ِلُسؤاِلِه؟ َل ُكلٌّ ِمَن الصَّ د. َكيَف َتَوصَّ

٢. اقرأ الدرس ثم هات مايلي، وضعه في جملة:

أ. ُمَراِدف: تؤثر - سكت.

ب. ُمَضاّد: قريًبا - أكره.

اقرأ وتأمل:
قال الله تعالى:

» ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ« )احلجرات : ٦(
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جـ. ُمْفَرد: وجوه - نظرات.

د. َجْمع: حلظة - منزل.

٣. َهاِت َتْعِبيَراٍت ِمْثَل َهِذِه التَّْعِبيراِت:

ِر َشِهيٌَّة. كَّ أ. َكْعَكُة السُّ

ب. َما الَعيُب ِفيَما َفَعلُْت؟

َداَقُة َأَغلْى ِمْن ُكلِّ َشيٍء. جـ. الصَّ

٤. َماَذا َيْحُدُث لَْو:

ِر؟ كَّ أ. َتَقاَسَم ُيوُسُف َوأْحَمُد َكْعَكَة السُّ

ب. لَْم َيتَِّصْل ُيوُسُف ِتِليفوِنّيًا ِبَصِديِقِه؟

جـ. لَْم ُيْحِضْر ُيوُسُف َكْعَكَتِن ِفي الَيْوِم التَّاِلي؟

د. لَْم َيْسَتِشْر ُيوُسُف ُأْخَتُه َولَْم يْسَتِشْر َأْحمُد َوالَدَتُه؟

٥. )َقَواِعُد َوَتراِكيُب َنْحِويٌَّة( اقرأ الدرس ثم اْسَتْخِرْج:

أ. َخبًرا ُمْفرًدا، وآَخَر ُجْملًَة.

ب. ِفْعًا ِمَن األَْفَعاِل اخَلْمَسِة وَأْعِرُبه.

ِ اْسَمُه َوَخَبَرُه. جـ. َحْرًفا َناِسًخا َوَبنِّ

ِ اْسَمُه َوَخَبَرُه. د. ِفْعًا َناِسًخا َوَبنِّ

لَها َمْرُفوٌع َوَثاِنيَها َمْنُصوٌب وَثاِلثَها َمْجزوٌم. هـ. َثَاثَة َأفَعاٍل ُمَضاِرَعٍة َأوَّ

ِلَيَها َعلَْيَك، ُثمَّ  اِبِق، َواْقَرْأَها َجيًِّدا، ُثمَّ اْطُلْب ِمْن َزِميِلَك َأْن ُيْ ْرِس السَّ ٦. َتَخيَّْر ِفْقَرًة ِمَن الدَّ

ْرِس ُجوِع ِإلَى الدَّ ْب َأْخَطاَءَك ِبَنْفِسَك ِبالرُّ َصوِّ

«∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ «∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ ( ô°†N ˆG íàa ∫Éªc O’hCG )
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١. األَْفَعاُل اخَلْمَسُة: 

ــِة  ــْنِ َأْو َواُو اجَلَماَع ــُف الْثَن ــِه َأِل ــْت ِب ــٍل ُمَضــاِرٍع اتََّصلَ ُكلُّ ِفْع

ــِة. ــاُء املَُخاَطب َأْو َي

٢. ِإْعَراُبَها:

ــوِن، َوُتْنَصــُب   ُتْرَفــُع األَْفَعــاُل اخَلْمَســُة َوَعَاَمــُة َرْفِعَهــا ُثُبــوُت النُّ

ــِزم َحــْذُف النُّوِن. ــَزُم، َوَعَاَمــُة النَّْصــِب َأِو اجَلْ َوُتْ

ْ َعَاَمَة ِإْعَراِبِه: ْ ِفيَما َيْأِتي ُكلِّ ِفْعٍل ِمَن األَْفَعاِل اخَلْمَسِة َوَبنِّ ١. َعنِّ

ُلــوا َمْســُئوِليَّاِتُكم ِفي  َهــا األَْبَنــاُء َعلَْيُكــْم َأْن َتَتَحمَّ َة اأُلَمِ َوَنْهَضَتَهــا، َوَأْنُتــْم َأيُّ ــَاِن ُقــوَّ ثِّ الِْعلـْـُم َواإلَيــاُن ُيَ

ِم الَوَطــِن.  ــْعِي َنْحــَو َتَقــدُّ اْمِتــَاِك الِقيــِم واألَْخــَاِق َوُعُلــوِم املُْســَتْقَبِل، َوِبَذِلــَك َتُكوُنــوَن َقاِدِريــَن َعلـَـى السَّ

ــِق الَفاِضــِل، َوَأْنــِت  ــِم النَّاِفــِع َواخُلُل ِطــي ِفــي الِْعلْ ــًة َوَلَ ُتَفرِّ ــاًة َعْصِريَّ ُتَهــا الَفتــاُة َفلَْتُكوِنــي َفَت ــِت َأيَّ َوَأْن

ِم َوُبَنــاَة املُْســَتْقَبِل. َقــدُّ ــاَع التَّ ــِئَن َأْبَنــاَءِك َعلـَـى َذِلــَك ُيْصِبُحــوَن ُصنَّ حينمــا ُتَنشِّ

ْ َحالََتُه ِمَن اإِلْعَراِب. ا َيْأِتي ِفي ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدَك، َوَبنِّ ٢. َضْع ُكلَّ ِفْعٍل ُمَضاِرٍع ِمَّ

بَِّن.  َرا - ُتِ لَْن َتَناُلوا - َلَتَتَأخَّ

اْسَتْنِتْج

تْدِريَباٌت َنحِويٌة:
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ِللْحيـــا  كانـــْت  املَطيـــْرَأْيـــاَم  ْوِض  الـــرَّ َحـــاَوُة  ِة 

َبْيــــ الَعْصفـــوِر  النَّميـــْرَوَوداعـــُة  املـــاِء  َجـــداِوِل  َن 

ـــروْرَأيَّـــاَم لـــم َنْعـــِرْف ِمـــَن الـــدُّ ْنيـــا ِســـَوى َمـــَرِح السُّ

فـــو الطُّ َأْكـــواِخ  يـــوْرَوِبنـــاِء  ـــَت َأْعشـــاِش الطُّ ــِة َتْ لَـ

يـــا الرِّ َفَتْهِدُمهـــا  َنُثـــوْرَنْبنـــي  ول  َنضـــجُّ  فـــا  ُح 

ـــوا السَّ ُأْغنَيـــة  ِقـــي َوْهـــَي َتلْغـــو باخَلريـــْرَوُنعيـــُد 

َكالَبـــا َوَنْرُقـــُص  َوِللُحبـــوْرَنْشـــُدو  ِللَْحيـــاِة  ِبـــِل 

ِللَْفضـــا َنْنُثـــُر  الَكبيـــْرَوَنَظـــلُّ  والنَّْهـــِر  ْحـــِب  الرَّ ِء 

الــــ ِمـــَن  ُفؤاَدْينـــا  الُغـــروْرَمـــا فـــي  ُحلْـــِو  َأو  أْحـــاِم 

هــاب ِإلَْيــِه ِلاْســِتْمتاِع ِبَجمــاِل َمناِظــِرِه  يــَف.. َوُيِحــبُّ الذَّ ــاِم ُطُفولَِتــِه، َوَكْيــَف كاَن َيْعَشــُق الرِّ ُث َعــْن َأيَّ َيَتَحــدَّ

يــِف؟!  ــاِعُر عــن ُحبــه ِللرِّ ــَر الشَّ ــاِحرِة ِفــي اإِلَجــازِة، ُمْصَطِحًبــا َصديَقــُه َمَعــُه.. ُتــَرى َكْيــَف َعبَّ ــةِ السَّ بيعيَّ الطَّ

ــا َقصيــدٌة  ــَق لَهــا ُزَماُؤهــا، قاِئلــَن: »ِإنَّهــا َحّقً  َبْعــَد اْنتهــاِء »َهَنــاء« ِمــْن ِإلْقــاِء الَقَصيــدِة َوَشــْرِحها، َصفَّ

َجميلــٌة«..

قاَل َمْرَوان: »ُتَرى َأيَّنا َسَيُفوُز ِباجْلاِئزِة الَّتي َأْعلََنْتها َجماعُة األََدب؟!«.

ْقنا اللَُّه َجميًعا«. ْينا َعَمًا َطيًِّبا.. َفلُْيَوفِّ ا املُِهمُّ َأنَّنا َأدَّ ، َوِإنَّ قاَل َعليٌّ ُمْبَتِسًما: »َهذا لَيهمُّ

الــــنـــص
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ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

ملاذا تشعر باحلنن إلى أيام الطفولة؟ �

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ

ْوِض: َجْمُع »َرْوَضة«، َوهَي احَلديقُة.  الرَّ

َوداعُة: ُهُدوٌء َوُسكوٌن. املطير: الذي ينزل عليه املطر كثيًرا.  

َزُع َوَنْحَزُن. : َنْ َنضجُّ يُِّب، َواجَلْمُع »َأْنار«.    النَّميْر: الطَّ

َنْشُدو: ُنَغنِّي. َتلْغو باخَلريْر: َأْي َتَتَغنَّى ِبَصْوِت املَاِء.  

احُلُبوْر: الَفَرُح. ُع َعلَْيِه(.   َنْنُثُر ِللَْفضاِء: َيْقِصُد )ُنَوزِّ

الشرح:

ِميلـَـِة، َحْيــُث َكاَنــِت احَليــاُة َهاِدَئــًة َوَمَشــاِهُد  ُفولـَـِة َوِذْكَرَياِتَهــا اجْلَ ــاِم الطُّ ــاِعُر َعــْن َأيَّ ُث الشَّ َيَتَحــدَّ

ــاٌم َكاَن  ــَي َأيَّ ــِة، َوِه اِفَي ــاِه الصَّ ــَداِوِل املي ــْنَ َج ــا َب ــر ِبُهدوِئَه ــَتْمِتُع الَْعَصاِفُي ــًة، َتْس ًَب ــِف َخاَّ ي الرِّ

ِغيــَرَة  َرحــان َوَيْبِنَيــاِن الُبُيــوَت الصَّ ــُه َيْ ــاِعُر َوَصاِحُب ــُروُر؛ َحْيــُث َكاَن الشَّ ــَرُح َوالسُّ لَؤَهــا الَْف َيْ

ــا َيْســَتْمِتَعاِن ِبَجَمــاِل  َيــاُح أِلَنََّهــا َضِعيَفــٌة، َولَِكنَُّهَمــا َل َيْنَزِعَجــاِن َوَل َيْغَضَبــاِن، َوِإنَّ َفَتْهدُمَهــا الرِّ

ــا  ــًة َصْوًت ــَواِقي ُمْحِدَث ــَن السَّ ــُة ِم َق ــاُه امْلَُتَدفِّ ــا امْلَي ــِري ِفيَه ــي َتْ ــِه الَّت ــِه َوَجَداِوِل ــِف َوَحَداِئِق ي الرِّ

ــَة  ِبيَع ــاَة َوالطَّ َي ــِذي َيْعشــُق احْلَ ِميــَل الَّ ــاَء اجْلَ ــُه الِْغَن ــاِعُر َوَصاِحُب ــاُء.. َفُيَشــاِرُكَها الشَّ ــُه الِْغَن َكَأنَّ

ــُأ َقلَْبْيِهَمــا، َعلَــى  ِميلَــِة الَْعْذَبــِة، َوَتِفيــُض َأْحَاُمُهَمــا، الَِّتــي َتْ َيــاِة اجْلَ َمــاَل، َوَيْحُلَمــاِن ِباحْلَ َواجْلَ

الَْكــْوِن ِمــْن َحْوِلِهَمــا؛ َتِزيــُدُه َبْهَجــًة َوُمْتَعــًة.
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مظاهر اجلمال:

اِعُر َعلَى َجَماِل احلياة َأيَّاَم ُطُفولَِتِه. ْوِض املَطير( َتْعِبيٌر ُيَدلُِّل ِبِه الشَّ )َحاَوُة الرَّ

َاَم الَِّذي  َياَة ِفي ُهُدوِئَها، َوالسَّ ُر احْلَ )َوَوداعُة الَعْصفوِر َبْنَ َجداِوِل املاِء( َتْعِبيٌر َجِميٌل ُيَصوِّ

ا َيْجَعُل الُعْصُفوِر َوِديًعا آِمًنا َسِعيًدا. َها؛ ِمَّ َيعمُّ

ُفولََة في َبَراَءِتَها َوَوَداَعِتها َوُحبَِّها ِللَْحَياِة. ُر الطُّ )فا َنضجُّ ول َنُثور( َتْعِبيٌر َجِميٌل ُيَصوِّ

َها ِللِْمَياِه ِبَأنََّها  َواِقي في َضخَّ ُر السَّ واِقي.. َتلْغو باخَلريْر( َتْعِبيٌر َجِميٌل ُيَصوِّ )َوُنعيُد ُأْغنَية السَّ

ُتَغنِّي.

اِعِر َوَصاِحِبِه  ُأ َقلَْبي الشَّ َعاَدِة َوالَْفْرَحِة الَِّتي َتْ )َنْنُثُر ِللَْفضاِء( َتْعِبيٌر ُيَدلُِّل َعلَى َمَدى السَّ

َفَيْمَنَحاِن ِمْنها ِللَْفَضاِء َوالَْكْوِن ِمْن َحْوِلِهما.

اِعِر َوَصاِحِبِه. ُفولَِة لََدى الشَّ ُد َبَراَءَة َعْهِد الطُّ )َما في ُفؤاَدْينا..... الُغروْر( َتْعِبيٌر ُيَؤكِّ
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

١. اقرأ النص، ثم أجب:

ُيوِر؟ َت َأْعَشاِش الطُّ ْفاِن َتْ أ. ماذا َيْفَعُل الطِّ

ْفان؟ َياُح باملَناِزِل الَّتي يْبنيها الطِّ ب. َماذا َتْفَعُل الرِّ

ْفَاِن َذِلَك؟ جـ. َكْيَف َيْسَتْقِبُل الطِّ

ْفَاِن ِللنَّْهِر الَْكِبيِر؟ َنُح الطِّ د. َماذا َيْ

؟ واِقي ِفي النَّصِّ اِعُر السَّ هـ. مَب َوَصَف الشَّ

٢. اقرأ النص ثم هات مايلي، وضعه في جملة:

ب. مضاد: املمات - الشيخوخة. أ. ُمَراِدف: نتألم - السعادة.   

ْدَوِل - الُكوِخ. د. َجْمع: اجْلَ جـ. ُمْفَرد: األَْنَهاِر - الَْعَصاِفيِر.   

٣. َماَذا َيْحُدُث لَْو:

يَح َتْهِدُم ما َيْبِنَياِن؟. ْفَاِن ألَنَّ الرِّ أ. َغِضَب الطِّ

يوَر ُدوَن ِإيَذاٍء؟ فان الطُّ ب. َتَرَك الطِّ

جـ. لَِعَب ُكلٌّ ِمْنُهَما ِبْفَرِدِه؟

٤. )َقَواِعُد َوَتراِكيُب َنْحِويٌَّة( اقرأ النص ثم اْسَتْخِرْج:

أ. َخبًرا ُجْملًَة ِفْعلَيًة َوَأْعِرْبُه.

ب. َخبًرا ِشْبَه ُجْملٍَة َوَأْعرْبُه

جـ. اْسًما َمْرُفوًعا وآخَر َمْجروًرا وَأْعِرْبُهَما.

ِبيعِة الَّتي َوَرَدْت َفي النَّصِّ َحَسَب َتَتاُبِع ِذْكِرها،  َناِت الطَّ ٥. اْسَتِمْع ِإلى ُمَعلِّمَك، َواْكُتْب ُمَكوِّ

َيال. ِقيَقة َواخْلَ ًدا احْلَ ُمَحدِّ
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

١. اقرأ وأجب:

ــُه  ــٍر، ولكنَّ ــا مــن خي ــَعُد بــا فيه ــاٍل، وَيْس ــا مــن جم ــُع بــا فيه ــَة لإلنســاِن يتمت ــُه الطبيع َر اللَّ ســخَّ

ــَرْت  ، فكُث نشــَر فيهــا التلــوَث، عــن طريــق الســياراِت واملصانــِع، ومــا يســتخدمه مــن مبيــٍد حشــريٍّ

ــِة، وشــرحوا واجــَب كلِّ فــرٍد، وواجــَب احلكومــاِت فــي  ــِة البيئ ــى حماي األمــراُض، فدعــا العلمــاُء إل

ــِة؟ هــذا املجــاِل، فهــل نســتجيُب إلــى هــذه الدعــوِة؛ حتــى يعــود اجلمــاُل والنقــاءُ إلــى الطبيعــِة اجلميل

أ. ضْع عنواًنا للفقرِة السابقِة وبنِّ ِسرَّ اختياِرك لُه؟

ب. كيَف نحافُظ على جماِل الطبيعِة؟

جـ. هاْت من العبارِة السابقِة: ثاث نكراٍت وضْع كلَّ نكرٍة منها في جملٍة.

د. استخرْج ثاَث معارَف.

ْ النكرَة واملعرفَة في كل جملِة من اجلمِل اآلتيِة: ٢. َعنِّ

أ. أنا أؤدي الواجَب.

ب. ُعَمُر ثاني اخللفاِء الراشدين.

ًسا. جـ. ُأحُب أن أكوَن ُمدرِّ

د. أخي تلميٌذ نشيٌط.

٣. أعد قراءة الدرس واستخرج املعارف والنكرات.
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آداب سامية
قرآن كرمي

الدرس األول

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يقرأ قراءة جهرية صحيحة. �

تصحــح  � تــاوة  اآليــات  يتلــو 

وحديثــه. نطقــه 

الســلوكيات  � بعــض  يتعلــم 

. لصحيحــة ا

يقبــل علــى طاعــة اللــه، واملعاملة  �

الطيبــة مــع الناس.

فــي  � اجلمــال  مواطــن  يتــذوق 

اآليــات.

التعبيــرات  � بعــض  يســتخدم 

وكتاباتــه. حديثــه  فــي  اجلميلــة 

يحتــرم اآلخريــن، ويتقبــل الرآي  �

اآلخر.

يبتعد عن كل ما ينفر. �

وأن  � لوطنــه،  انتمــاؤه  يتعمــق 

ورفعتــه. لرقيــه  جهــده  يبــذل 

يتعرف النعت. �

حديثــه  � فــى  النعــت  يســتخدم 

وكتابتــه.

يعرب النعت. �

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

َهْل َيِليُق ِباإِلْنَساِن َأْن َيَتَكبََّر َعلَى َأِخيه اإلْنَساِن؟ �

وَرة بأسُلوِبَك. نشاط: ِصِف الصُّ

اقرأ:

ِإنَّ اْســِتَقاَمَة احَلَيــاِة َتْرَتِبــُط ِبَطاَعــِة اللَّــِه ًفــي ُكلِّ األُمــوِر؛ َحتَّــى َيُفــوَز 

ــِه وِباملُْجَتَمــِع الَّــِذي َيِعيُش  َضــا النَّْفِســيِّ َعــْن َعَاَقتــِه ِبَربِّ اإلْنَســاُن بالرِّ

ــًة باألَْعَماِل  ِفيــه، واألُب َحريــٌص دائًمــا َعلـَـى َأْن َتُكــوَن َحَيــُاة اْبِنــِه َغِنيَّ

ــةِ املُِفيــَدِة لـَـُه َوللنَّــاِس، َوُلْقَمــاُن َيْنَصــُح اْبَنــُه ِبَنَصاِئــَح َعِظيَمــٍة  احِلَ الصَّ

تبينهــا اآليــات التالية:
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زب ې  ې     ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   

ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          

ىث   مث   جث         يت       متىت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب   حب  

		 	 يث  حج  رب	)سورة لقمان: اآلية )17 -19(

قال تعالى:

ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

ْد َأَهمَّ الِقَيِم الَِّتي َتَعلَّْمَتَها. � َحدِّ

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ

ها في أوقاتها كاملة األركان.   َاَة: أدِّ َأِقِم الصَّ

املُْنَكر: كل ما فيه معصية لله.  املعروف: الطاعة لله.   

مَرًحا: مختاًل، متكبًرا. َك: متيل وجهك ِكْبًرا.   ر َخدَّ ُتَصعِّ

اْقِصْد ِفي َمْشِيَك: اعتدل في سيرك.

َأْنَكر األَْصَواِت : أقبحها. اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك: اخفض صوتك. 

التفسير:

َيْنَصــُح ُلْقَمــاُن ابَنــُه ِبَنَصاِئــَح َغِالَيــٍة ِفــي َحَياِتــِه؛ َحتَّــى َيُكــوَن اللَّــه َراِضًيــا َعْنــُه، َويُكــوَن َمْحُبوًبــا ِمــَن 

ــُه  ــُب، َوَيْنَصُح ــُر الَقلْ ــا َيْطُه ــِه، َوِبَه ــِد َوَربِّ ــْنَ الَعْب ــُة َب لَ ــي الصِّ ــَاِة َفِه ــِة الصَّ ــُه ِبِإَقاَم ــاِس، َفَيْنَصُح النَّ

ِة ِإَراَدِتِه فــي ُمَواَجَهــِة املََصاِعِب،  ِبَطاَعــِة اللَّــِه، َوَأْن َيْصِبــَر َعلـَـى ُكلِّ َمــا ُيصيُبــُه َفَصْبــُرُه َدِليــٌل َعلـَـى ُقــوَّ

ــًرا َفاللَّــُه ل ُيِحــبُّ املَُتَكبِِّريــَن، َوَيْأُمــُرُه ِبالْعِتــَداِل ِفــي  َكَمــا َيْنَصُحــُه ِبــَألَّ يغتــر بنفســه، َوَل َيْخَتــاَل ُمَتَكبِّ

َمْشــِيِه، َوَأْن َيْخِفــَض َصْوَتــُه ِفــي َحديثــه، َفــا َيْنِفــُر ِمْنــُه النَّــاُس َكَمــا َيْنِفــروَن ِمــْن َصــْوِت احَلِميــر.
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

اقرأ الدرس، ُثمَّ َأِجْب:

1. مب أمر الله عباده في اآلية األولى؟

٢. اذكر بعض الصفات التي نهى الله عنها.

٣. مب صورت اآليات من يرفع صوته؟ وملاذا؟

٤. انصح زماءك بعدم الفتخار على الناس.

٥. ماذا يحدث لو تكبر زميل على زميله؟

٦. ما نتيجة العمل مبا جاء في اآليات على املجتمع؟

قال الله تعالى:ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   

7. تدرب على تاوة اآليات القرآنية من خال شرائط الكاسيت أو أقراص الليزر في مكتبتك أو 

مكتبة املدرسة؛ حتى يستقيم حديثك وتصح لغتك.

٨. صف إنساًنا ينفر الناس منه لصفة فيه مما نهى الله عنه في اآليات.

9. اذكر صوًتا مخيًفا، وصوًتا منكًرا.

من مظاهر اجلمال:

)أقم، وأمر، وانه، واصبر(: أساليب أمر غرضها النصح واإلرشاد.

)لتصعر خدك(: أسلوب نهي ينفر من الغرور والتكبر على الناس.

)اقصد في مشيك(: أسلوب أمر يفيد العتدال في املشي والبعد عن التظاهر بالفخر.

)إن أنكــر األصــوات لصــوت احلميــر(: أســلوب مؤكــد بــإن يفيــد التنفيــر مــن رفــع الصــوت أثنــاء 

احلــوار.
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1٠. َأْكِمْل َشبَكُة الـُمفرداِت التَّـاليَة:

11. َحلِّل الَكلماِت إلى َمَقاِطَع َصوتيٍة:

َاُة - اأْلُُموُر - اْقِصْد الْصَّ

اأَلرُض
..................... .....................

..................... .....................
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اْسَتْنِتْج:

الَقاِعَدُة:

�  ) فِع أو النَّْصِب أو اجَلرِّ )النعت( اْسٌم َيْتَبُع املنعوَت َقْبلَُه ِفي اإِلْعَراِب )الرَّ

ْأِنيِث(، َوِفي العدد  ْنِكيِر، َوِفي النَّوِع )التَّذِكيِر أو التَّ َوِفي التَّْعِريِف َوالتَّ

)املفرد أو املثنى أو اجلمع(.

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة

ْ أوجه املَُطاَبَقِة بينه، َوَبْنَ املنعوت: 1. اْسَتْخِرِج النعَت ِمَن اجُلَمِل اآلِتَيِة، َوَبنِّ

أ. َفَتَحْت َأْبَواُب املَْعِرَفِة الَعالََم املَْجُهوَل.

ب. َزاَل ُجْزٌء َكِبيٌر ِمْن َهَذا الُغُموِض.

جـ. َيْفَحُص الَباِحُثوَن األَعَماَق املُْخَتِلَفَة.

د. َرَسُموا َخَراِئَط َدِقيَقًة.

٢. َخاِطْب ِبَهِذِه اجُلملَِة َغْيَر الَواِحِد، َوَغيِّْر َما َيلَْزُم:

َب. َتِرُم املَُعلَِّم املَُهذَّ َأْنَت ِتلِْميٌذ ُمْجَتِهٌد، َتْ
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دعنا نتحاور

الدرس الثاني

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يقرأ الدرس قراءة صحيحة. �

يحدد الفكر الرئيسة والفرعية. �

يســتخدم الكلمــات اجلديــدة فــي  �

جمــل مــن إنشــائه.

يقتــرح عنواًنــا آخــر للــدرس،  �

اقتراحــه. مبــرًرا 

يــوازن بــن تعبيريــن فــي معنــى  �

واحــد.

يحدد املغزى مما قرأ. �

يحدد احلال و صاحبه. �

حديثــه  � فــي  احلــال  يســتخدم 

وكتابتــه.

يحاور اآلخرين بأدب. �

يجيد كتابة برقية. �

عامــات  � مســتخدًما  يكتــب 

. قيــم لتر ا

يكتــب برقيــة مســتخدًما عامات  �

الترقيم.

النســخ  � بخطــي  جمــًا  يكتــب 

والرقعــة.

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

َماَذا َتْعِرُف َعْن آداِب احَلِديِث َوآَداِب اِلْسِتَماع؟ �

وَرة بأسُلوِبَك. نشاط: ِصِف الصُّ

اقرأ:

ــدُّ ُيوُســُف َمْجِلَســُه َوَقــِد الَْتــفَّ َحْولَــُه َأْحَفــاُدُه َكِعْقــِد  اتََّخــَذ اجْلَ

َقاِئــًا: َفَباَدَرَهــم  الَْياَســِمن، 

ِديــِث، َوآَداِب اِلْســِتَماِع.  ــْن آَداِب احْلَ ــَة َع ــِذِه اللَّْيلَ ــا َه َســَنَتَحاَوُر َمًع

ــاُن  ــا األَدَي ــْت َعلَْيَه ــي َحثَّ ــِة الَِّت ــِع اآلَداِب الْجِتَماِعيَّ ــْن َأْرَف ــا ِم َوُهَم

ــاُس، َوِإَذا َأَســاَء  ــُه النَّ ــَماِويَُّة. َفاإِلْنَســاُن ِإَذا َأْحَســَن َكَاَمــُه َأَحبَّ السَّ

ــاُس. ــُه النَّ ــرَّ ِمْن ــِه َف ِفــي َكَاِم

َقاَل َرُسوُل اللَّه َصلََّى اللَّه َعلْيِه َوَسلَّم:

»َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوالَيْوِم اآلِخر َفلَْيُقْل َخْيًرا أْو ِلَيْصُمْت«.  

َصدَق َرسوُل اللَِّه  )روه مسلم(
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ِثَن ِفي َحِديِثِه؟ َؤاِل: َماَذا َتْفَعُل ِإَذا َأْخَطَأ َأَحُد امْلَُتَحدِّ َوَأْبَدُأ َمَعُكْم ِبَهَذا السُّ

َواَب. َقالَْت ُمَنى: َأُقوُل لَُه َأْخَطْأَت، َوَأْذُكُر الصَّ

ِديــِث، َواألَْفَضــُل َأْن َتُقوِلــي: ِلــي َرْأٌي آَخــُر  : َتُقوِلــَن لـَـُه »َأْخَطــْأَت«، َهــَذا لَْيــَس ِمــْن آداِب احْلَ َقــاَل اجْلــدُّ

ِفــي َهــَذا اأْلَْمــِر.

َفَقالَْت َأَمُل: َومِلَاَذا َل َأُقوُل لَُه َأْخَطْأَت؟

ــا َكاَن علــى َصــَواٍب، َوَأْنــِت َعلـَـى َخَطــٍأ، كَمــا أنَّ َقْولـَـِك لـَـُه »َأْخَطــْأَت«  َ : ألَنَّــِك َل َتْدِريــَن، ُرمبَّ ــدُّ َقــاَل اجْلَ

ــَر اللَّْفــَظ املَُناِســَب. َوَأْن َتْخَتــاَر ِمــَن الَكِلَمــاِت َأْجَملَهــا  ُيْحِزُنــُه َوُيِســيُئُه. َفِمــْن آداِب احَلِديــِث َأْن َتَتَخيَّ

َوِمــَن األَلَْفــاِظ َأْحَســَنَها.

ُدث َأْحَياًنا، َقلََّما َيلَْتِفُت ِإليَّ َأَحٌد. ي َأنَِّني ِحَن َأَتَّ َقاَل ِشَهاٌب: ُيْؤمِلُِني َيا َجدِّ

ــا  ــوٍر َيْعِرُفَه ــي ُأُم ُث ِف ــدَّ ــَك َتَتَح ــًرا، َأْو َأنَّ ــَك َكِثي ــْن َنْفِس ُث َع ــدَّ ــَك َتَتَح ــَك ألَنَّ ــا َكاَن َذِل َ : ُرمبَّ ــدُّ ــاَل اجْلَ َق

اِلُســوَن؛ ألَنَّ احَلِديــثِ ِعْنَدَمــا َيُكــوُن ِفــي َغْيــِر َمْوِضِعــِه، َيُكــوُن َعــِدمَي الَفاِئــَدِة. َوَكاَن اأْلَْجــَدُر ِبــَك  اجْلَ

ــاِء: ــُض الُْقَدَم ــاَل َبْع ــَت. َق ــَك َأْن َتْصُم ــا ِشــَهاُب ِحــَن َتْشــُعُر ِبَذِل َي

ِث النَّاَس َما َنَظُروا ِإلَْيَك، َواْسَتَمُعوا لََك، َفإْن مَلَْسَت ِمْنُهْم ُفُتوًرا َفأْمِسْك »َأي اْسُكْت«. »َحدِّ

ي. َقالَْت َفَرُح: لََقْد َعَرْفَنا الْلَّْيلََة َأْشَياَء، لَْم َنُكْن َنعِرفَها َيا َجدِّ

ِث َيِجُب َأْن َتْعِرُفوَها: : َوَمازالَْت ُهَناَك َأْشَياء ِفي آَداِب التََّحدُّ دُّ َقاَل اجْلَ

ي؟ : َوَما َهِذِه األَْشَياء َيا َجدِّ َقاَل َعِليٌّ

ــا،  ــى ِعلًْم ــّنًًا َوَأْعلَ ــُر ِس ــَو َأْكَب ــْن ُه ــاِء مِلَ ــَرِة، َوُحْســُن اإِلْصَغ ْرَث ــِو َوالثَّ ــْن َكَاِم اللَّْغ ــُد َع : الُبْع ــدُّ ــاَل اجْلَ َق

ِث، َوُمَحاَدَثــُة النَّــاِس ِبَوْجــٍه َبُشــوٍش ُمْبَتِســٍم.  َوَألَّ َيَتَكلَّــمَ اْثَنــاِن ِفــي آٍن َواِحــٍد، َوَعــَدُم ُمَقاَطَعــِة املَُتَحــدِّ

اِلُســوَن؛ َفــَا ُهــَو ُمْرَتِفــٌع ِبَحْيــُث ُيِوذيِهــم، َوَل ُمْنَخِفــٌض  َوَلُبــدَّ َأْن َيُكــوَن َصْوُتــَك ِبَقــْدِر َمــا َيْســَمُعُه اجْلَ

ِبَحْيــُث َل َيْســَمُعُه َبْعُضُهــْم..

َنا َعلَى َهِذِه النََّصاِئِح الَْغاِليِة. َقاَل األْحَفاُد: ُشْكًرا لََك َيا َجدَّ
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ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

ْرِس ِفي َحَياِتَك؟ َباِدْر ِبَنْفِسَك ِفي َتطِبيِق َذِلَك. � َهْل ُتَطْبُق َما َوَرَد ِفي الدَّ

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ
ُيِسيُئُه: يضايقه. َحثَّْت: دعت.   َباَدَرَهم: بدأهم.  

اللَّْغِو: احلديث غير املفيد. ُفُتوًرا: عدم اهتمام.  َقلََّما: قليًا.  

ْرَثَرِة: كثرة احلديث دون داع. الثَّ

تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

1. استمع إلى الدرس ثم أجب:

رِس. أ. اْقَترْح ُعْنواًنا آَخَر للدَّ

ِثَك؟ ب. َكْيَف ُتْصِغى ِإلَى ُمَحدِّ

جـ. َما آَداُب الْسِتماِع ِإلَى َزِميِلَك؟

رِس؟ د. َمَتى ُتْبِدي َرْأيَك ِفي الدَّ

٢. هات من الدرس مايلي، وضعه في جملة:

هم - َيْجهُلَها. أ. ُمَراِدف: َيُضرُّ

ب. ُمَضاّد: الْسِتَماع - اإلَجاَبة.

جـ. ُمْفَرد: َمَجالَس - أْحَياًنا.

د. َجْمع: الَنصيحة - أَدٍب.

٣. خلص حوار اجلد مع األحفاد.
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ْح رأيك في ُكلِّ موقٍف ِمن املواِقِف التَّاليِة: ٤. َوضَّ

أ. ِتلْميٌذ ُيِجيُب َعْن ُسؤاٍل َفَقاَطَعُه ِتلْميٌذ آَخُر.

رِس. ِس للدَّ ُث َمَع َزِميٍل أَثَناَء َشْرِح املَدرِّ ب. ِتلْميٌذ َيَتحدَّ

ُث َمَع َزِميلِه، َوَزِميُلُه ل َيلَتِفُت ِإلَى َحِديِثِه. جـ. ِتلْميٌذ َيَتحدَّ

واِتها املْدَرسيَِّة َوَل تلتِفُت ِإلَى َحِديِث املعلِّمِة. د. ِتلْميَذٌة َتْعَبُث ِبأَدَ
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احلـــــال

اْقَرْأ: �

ــُه  ــه َكَأنَّ ــاِت ِبَعْيَنِي ــُق احَليواَن ــِه َوَكاَن َيْرُم ا ِبَنْفِس ــّوً ــُد َمْزُه ــَف األََس ــِن، َوَوَق ــاَم الَعِري ــاُع َأَم ــَدَأ الْجِتَم َب

ْئــَب َجاِلَســْنِ ِبِجــواِر َشــَجَرٍة، َوَشــاَهَد الِقــْرَد َواِقًفــا ِفــي َأَدٍب َوَخــوٍف،  ُدَهــا، َفَشــاَهَد الثَّْعلـَـَب والذِّ َيَتَفقَّ

ــَع  ــُد اجَلِمي ــمَع األََس ــَوُه، َوَسِ ــِرًعا َنْح ــُد ُمْس ــَز الَفْه ــُد، وَقَف ــُس األََس ــُث َيْجِل ــِعيًدا َحي ــُل َس ــْرَوَل الِفي وَه

ــِة. ــِك الَغاَب بــَن ِباألََســِد َمِل ُمَرحِّ

َلِحِظ: �

ــِل  ــَة الَفاِع ُ َهْيَئ ــنِّ ــًة ُيَب ــَرًة َمْنُصوَب ــا َنِك ــٍم ِمْنَه ــْد ُكلَّ اْس ــِرًعا( َتِ ــِعيًدا - ُمْس ا - َس ــّوً ــَماء )َمْزُه األَْس

ــَو  ــِه َفُه ــوِل ِب ــَة املَْفُع ُ َهْيَئ ــنِّ ــِذي  ُيَب ــوب الَّ ــَرة املَْنُص ــم النَِّك ــا الْس ــُد(. أمَّ ــُل - الَفْه ــُد - الِفي )األََس

ْئــَب - الِقــْرَد -  بــَن(، َوَصاِحــُب احَلــاِل ُهَنــا هــو املَْفُعــوُل ِبــِه )الثَّْعلـَـَب والذِّ )َجاِلَســْنِ - َواِقًفــا - ُمَرحِّ

ــَع(. اجَلِمي

ى َحاًل. ُ َهْيَئَة الَفاِعِل َأْو َهْيَئَة املَْفُعوِل به ُيَسمَّ َأْي َأنَّ الْسَم النَِّكَرَة املَْنُصوَب الَِّذي ُيَبنِّ

ُ احَلاُل َهْيَئَتُه )َصاِحَب احَلاِل(، َوَلُبدَّ َأْن َيُكوَن َمْعِرَفًة. ى الَفاِعُل َأِو املَْفُعوُل ِبِه الَِّذي ُتَبنِّ َوُيَسمَّ

اْسَتْنِتْج:

الَقاِعَدُة:

ُ َهْيَئَة الَفاِعِل أو َهْيَئَة املَْفُعوِل ِبِه ِعْنَد ُوُقوِع . 1 احَلاُل اْسٌم َنِكَرٌة َمْنُصوٌب ُيَبنِّ

الِفْعِل.

ى َصاِحَب . ٢ ُ احَلاُل َهْيَئَتُه َيُكوُن َمْعِرَفًة َوُيَسمَّ الَفاِعُل َأِو املَْفُعوُل ِبِه الَِّذي ُيَبنِّ

احَلاِل.
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

1. اْقَرِأ اجُلَمَل التَّاِلَيَة، َوَبْنِ احَلاَل َوَصاِحَبُه:

أ. َجاَء الَقاِئُد ُمْنَتِصًرا.

ب. َشِرْبُت املَاَء َصاِفًيا.

ِعُبوَن َساَفُروا َجميًعا. جـ. الاَّ

ْكِل: ٢. اْجَعل ُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت التَّاِلَيِة َحاًل ِفي ُجْملَِة ِمْن ِعْنِدَك َواْضِبْطُه ِبالشَّ

َساِخن - َراِكب - ُمُرور.
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وطنى
للشاعر )أحمد مخيمر(

ْرِس، َأِجْب: َقْبل ِقراَءة الدَّ

اَم الَوَطِنى مَلِْصر؟ � َفُظ السَّ َهْل َتْ

نشاط: صف الصورة بأسلوبك.

َشــاِعٌر ِمْصــِرى )191٤ - 197٨( ِمــْن ُشــَعراِء َجماَعــِة أبللــو، َولـَـُه 

ــٌة. َدواويــُن َكثيــَرٌة َوَمْســَرحياٌت ِشــْعريٌة َوأْعمــاٌل ِغناِئيَّ

أهداف الدرس

فــي نهايــة هــذا الــدرس مــن املتوقــع 

أن يكــون التلميــذ قــادًرا علــى أن:

يســتخدم الكلمــات اجلديــدة فــي  �

جمــل مــن إنشــائه.

يحــدد الفكــرة الرئيســة والفكــر  �

الفرعيــة للنــص.

إلقــاء ممثــًا  � القصيــدة  يلقــي 

. للمعنــى

القصيــدة  � أبيــات  يشــرح 

. به ســلو بأ

يقترح عنواًنا آخر للنص. �

يعبــر عــن التعبيــرات اجلميلــة  �

ــص. ــي الن ف

مــع  � األجمــل  التعبيــر  يحــدد 

. لتعليــل ا

يتحــدث عــن شــعوره وواجبــه  �

نحــو وطنــه.

ــا بخطــي النســخ  � ــب نوذًج يكت

ــة. والرقع

الدرس الثالث

اقرأ:

ــِه،  ــِه وَأْحداث ــا، بِذْكريات ــِه كلٌّ ِمنَّ ــذي َيْنَتمــى إلي ــكاُن الَّ ــُن... امل الَوَط

ــاُم ُعمــرِه  ــاِء أّي ــاِق واألَْصدق ف ــِل َوالرِّ ــَن األَْه ــِه ِم ــى َوطن ــه ِبَبِن َوَتْربُط

ــُه  ــَدُه َوَوْقَت ــلِْم َيبــذُل اإلنســاُن َجْه ــِه. فــي َأْوقــاِت السِّ وَأْحــداُث َحيات

مــن َأْجــِل النُّهــوِض بَوَطنــِه وِرْفَعِتــه، وفــى أْوقــاِت احَلــْرِب َيبــذُل 

ــَن. ــدَّ املُْعَتدي ــه ِض ــْن َوطِن ــا ع ــُه ِدفاًع ُروَح
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َوَأْحَاِمـــى   َوِصَبـــاَى  َوَأيَّاِمـــىَوَطِنـــى  َوَهـــَواَى  َوَطِنـــى 

َأِبـــى َوَحَنـــاُن  ـــى  ُأمِّ اللَِّعـــِبَوِرَضـــا  ِعْنـــَد  َولَـــِدى  َوُخَطـــا 

ـــاِم َبسَّ ِبَرَجـــاٍء  َوَأْحَاِمـــى َيْخُطـــو  َوِصَبـــاَى  َوَطِنـــى 

َوَطِنى َوِصَباَى َوَأْحَاِمى 

َوَمَضـــى َوْثًبـــا َوَمَشـــى َمَرَحـــاَهَتـــَف التَّاِرُيـــخ ِبـــِه َفَصَحـــا

ْهـــِرَحَملَـــْت َيـــُدُه ُشـــَعَل النَّْصـــِر الدَّ َأَمـــَل  َغـــُدُه  َوَبـــَدا 

َوَطِنى َوِصَباَى َوَأْحَاِمى 

ـــَواِدى ـــى الْ ـــِل َعلَ ـــلِّ النَّْخ ـــي ِظ َأْجـــَداِدىِف ـــِة  ِلِقصَّ َأْصَغْيـــُت 

ـــبُّ احْلُ َهَتـــَف  الَْقلْـــُبمِلََعاِنيَهـــا  َخَفـــَق  َومِلَاِضيَهـــا 

َوَطِنى َوِصَباَى َوَأْحَاِمى 

َســـَأْرِويِه األَْحـــَراِر  َســـَأْبِنيِهِبـــَدِم  الَْعـــْزِم  اِضـــى  َومِبَ

َنضـــَرا َوَطًنـــا  اَوُأَشـــيُِّدُه  ُحـــّرً لْبِنـــى  ُمـــُه  َوُأَقدِّ

َوَيْفِديـــِه ِحَمـــاُه  ـــاِمَفَيُصـــوُن  َهجَّ لَْيـــٍث  ِبَعِزمَيـــِة 

النــص
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ْرِس، َأِجْب: َبْعَد ِقراَءِة الدَّ

َاِم الَوَطِنيِّ مِلَْصَر َوَهِذِه الَقِصيَدِة؟ � َما الَعَاَقُة الَِّتي َتَراَها َبْنَ السَّ

ِديَدُة: َكِلَماِتي اجْلَ
َهَتَف التَّاِرُيخ ِبه: َناَداُه ِبَصْوٍت َعاٍل. الَرَجاٍء: األََمُل، َنِقيُض الَْيْأِس.  

ُة. دَّ الَْعْزُم: الثََّباُت َوالشِّ َك َواْضَطَرَب.   رَّ َخَفَق الَْقلُْب: َتَ

َدُة. الَعِزمَيِة: اإِلَراَدُة امْلَُؤكَّ َهب.   الَنضر: الذَّ ِحَمُاه: َأْرُضُه.   

الشرح:

، َوَحَنــاُن األَِب، َوالْبــُن ِحــَن  ــَكِن وَاألَْهــِل.. ِهــَى ِرَضــا اأُلمِّ َهــِذِه َقِصيــَدٌة ِفــي ُحــبِّ ِمْصــَر.. الَْوَطــِن َوالسَّ

ــٍة  ــاِن ِلُعْملَ ــا َوْجَه ــَرِة، َفِكَاُهَم ــِن َواأُلْس ــْنَ الَْوَط ــَزَج َب ــْد َم ــا َق ــاِعَر ُهَن ــًرا.. ِإنَّ الشَّ ــاُه َصِغي ــُس ُخَط َيَتلَمَّ

َواِحــَدٍة.

ــِذي َيْحِمــُل ِفــى َيــِدِه َشــاَرَة النَّْصــِر. َوَقــْد  َضــاَرِة، ِهــَى َوَطِنــى الَّ ْنَيــا َواحْلَ ويقــول الشــاعر: ِمْصــُر ُأمُّ الدُّ

ــُه َفَرًحــا  ــَق َقلُْب ــْد َخَف ــَذا َفَق ــا َمْجــٌد َوَفْخــٌر، َوِل ــٌة ُكلَُّه ــِة، َوِهــَى ِقصَّ ــِة َأْجــَداِدى الَْفَراِعَن ــى ِقصَّ ــُت ِإلَ َغْي َأْصَ

ُمــُه  ِة، َوُيَقدِّ ــرَّ ِبَهــَذا التَّاِريــِخ امْلَجيــِد ِلَوَطِنــِه؛ َوِمــْن َأْجــِل َذِلــَك َســَيْحِميِه ِبَدِمــِه، َوَيْبِنيــِه ِبَعْزِمــِه َوِإَراَدِتــِه احْلُ

ــَة  ــِه َعِزمَي ــْنَ ُضُلوِع ــُل َب ــَو َيْحِم ــاٍل، َوُه ــُكلِّ َغ ــِه ِب ــا َوَيْفَتِدي ــَو أيًض ــُه ُه ــًزا ِلَيُصوَن ا َعِزي ــّرً ــا ُح ــِه َوَطًن لْبِن

فــاِع عــْن َعِرينهــا. اأُلُســوِد القــاِدرِة َعلــى الدِّ

من مظاهر اجلمال:

ــَن  ــاِعُر الَوَط ــه الشَّ ــَل في ــٌل، َجَع ــٌر َجِمي ــى (:َتْعِبي ــَواَى َوَأيَّاِم ــى َوَه ــى( - )َوَطِن ــاَى َوَأْحَاِم ــى َوِصَب )َوَطِن

ــَرُه. ــُه وُعْم ــُه وُحبَّ ــاُه َوَأْحاَم ِصب

ــاِعُر َبــْنَ الَْوَطــِن َواأُلمِّ َواألَِب، َفَصــاروا َشــْيًئا َواِحــًدا، ِإْذ َلَمْعَنــى  ــى َوَحَنــاُن َأِبــى( َمــَزَج الشَّ )َوِرَضــا ُأمِّ
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ِللَْوَطــِن ُدوَن ُأْســَرٍة َيْنَعــُم ِبِدْفِئَهــا. َوَل َمْعَنــى ِلأُلْســَرِة فــى ِغَيــاِب الَْوَطــِن.

ُر التــار يــَخ ِبإنســاٍن ُينــادى الَوطــَن َويْدعــوُه إلــى املَْجــِد ليدلِّــَل َعلــى  )َهَتــَف التَّاِرُيــخ ِبــِه( َتْعِبيــٌر ُيَصــوِّ

الَعاقــِة القويــِة بــَن الَوطــِن َوالتاريــِخ.

تِه املَجيِد. اعِر مِباضى أمَّ ِة َأْجَداِدى( َتْعِبيٌر يدلُّ َعلى اْرتباِط الشَّ )َأْصَغْيُت ِلِقصَّ

ــل  ــوِت، َب ــاِئِر الْبُي ــُه َكَس ــْن َيْبِني ــَو لَ ــى، َوُه ــذِى ُيْبَن ــِت الَّ ــَن ِبالَْبْي ــبََّه الَْوَط ــا َنضــَرا( َش ــيُِّدُه َوَطًن )َوُأَش

ــِب. َه ــَن الذَّ ــَيْبِنيِه ِم َس

َهُب(،َأْو َأنَُّه َسَيُكوُن ِبَناًء َجِميًا َحَسًنا ُمْشِرًقا َفُهَو َناِضٌر. )الَنضر: الذَّ

فاِع عن الَوطِن. وِح من أْجِل الدِّ ِة في َبْذِل الرُّ اِم( َتْعِبيٌر يدلٌّ َعلى َمَدى القوَّ )ِبَعِزمَيِة لَْيٍث َهجَّ
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تْدِريَباٌت َوَأْنِشَطٌة     

1. اقرأ النص، ثم اْقَتِرْح ُعْنَواًنا آَخَر له. ُثمَّ اْذُكْر َسَبَب اْقِتَراِحك.

٢. اْسَتِمْع ِإلَى ُمَعلِِّمَك - َأْو َأَحِد ُزَمَاِئَك - ُثمَّ اْقَرِأ النَّصَّ ِقَراَءًة ُمَعبَِّرًة َعْن َمْعَناُه.

: َكر اآلِتَيَة َحَسَب ُوُروِدَها ِفي النَّصِّ ٣. َرتِِّب الْفَ

أ. َسَأْبِني َوَطِني ِبَعْزٍم َوِإَراَدٍة.

ب. اْسَتَمْعَت ِفي ظلِّ النَّْخِل ِإلَى َتاِريِخ َأْجَداِدى.

ى َوَأِبى َواْبِنى َوَأْحَاِمى. جـ. َوَطِنى ُهَو ُأمِّ

٤. اقرأ ثم أجب:

أ. تخير الصواب ممابن القوسن فيما يلي:

)نظرى - حبى - جسدى( 1. معنى: )هواى(:    

)قسوة - قوة - خشونة( ٢. مضاد: )حنان(:    

)حالم - حليم - حلم( ٣. ُمْفَرد: )أحامى(:    

ب. اشرح البيتن بأسلوبك

جـ. حدد من البيتن تعبيًرا جميًا ووضحه.

وطنى وهواى وأيامىوطنى وصباى وأحامى 

وخطا ولدى عند اللعبورضا أمى وحنان أبى



األنشطة والتدريبات



الوحدة األوىل :
لست وحدك

الدرس األول : احلرية واملسئولية )حديث شريف( ............................................ ٥

قواعد وتطبيقات: األسماء اخلمسة وإعرابها .................................................. ٧

الدرس الثاني : احلياة دائًما اثنان ............................................................ ١٠

الدرس الثالث : في رحاب اإلنسانية للشاعر )إيليا أبو ماضي( ............................ ١٢

تدريبات عامة ..................................................................................... ١٤

الوحدة الثانية :
من احلياة

الدرس األول : في منتصف الطريق............................................................ ١٨

قواعد وتطبيقات: إعراب الفعل املضارع....................................................... ٢٠

الدرس الثاني : الصديقان وكعكة السكر....................................................... ٢٢

قواعد وتطبيقات: األفعال اخلمسة وإعرابها.................................................... ٢٥

الدرس الثالث : أيام الطفولة للشاعر) أبو القاسم الشابي( ................................. ٢٦

قواعد وتطبيقات: النكرة واملعرفة................................................................ ٢٩

تدريبات عامة ..................................................................................... ٣١



الوحدة الثالثة : 

آداب وقمي

الدرس األول : آداب سامية )قرآن كرمي( ..................................................... ٣٥

قواعد وتطبيقات: النعت ......................................................................... ٣٧

الدرس الثاني : دعنا نتحاور ................................................................... ٣٨

قواعد وتطبيقات: احلال ......................................................................... ٤٠

الدرس الثالث : وطنى للشاعر )أحمد مخيمر( ................................................ ٤١

تدريبات عامة ..................................................................................... ٤٤
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ُح َمْعَناُه: نشاط 3 – َضْع ُكلَّ َتْعِبيٍر مما يلى ِفى ُجْملٍَة ُتَوضَّ

أ- َأَخُذوا َعلَى َأْيِديِهم.

.....................................................................................................................

ب- َأَخُذوا ِبَأْيِديِهم.

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 4 – اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

يَُّة اآلَخِريَن. يَُّتَك ِعْنَدَما َتْبَدُأ ُحرِّ َتْنَتِهى ُحرِّ

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشــاط ٥ – ارجــع إلــى شــبكة املعلومــات الدوليــة لتعــرف اجلهــة املســئولة عــن التعــداد الســكاني فــي 

مصــر.

يتمثــل دور الطالــب فــى التعــداد فــى توعيــة األســرة بالغــرض مــن التعــداد وأهميــة 

تعــاون األســرة مــع منــدوب التعــداد.
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ْدَق. - ُفوَك َيْنِطُق الصَّ نشاط 4  ِأْعِرْب: - إنَّ أَباَك ذو فضٍل.    

إعرابها الكلمة          

............................................   ............................................

............................................   ............................................

............................................   ............................................

............................................   ............................................

ٌة َعلَى اجُلْملَِة التَّاِليِة وغيِّر مايلزم: ( َمرَّ ٌة، و)ِإنَّ نشاط ٥ - )َقَواِعُد َوَتراِكيُب َنْحِويٌَّة(: َأْدخْل )َكاَن( َمرَّ

أ- َأُخوَك ذو ِعلْم َوَأَدٍب.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ــٍم –  ب- َضــْع َداِئــَرٌة َحــْوَل األَْســَماِء اخَلْمَســِة ِمــْن َبــْنِ األَْســَماِء التَّاِليــِة: َأًخــا – َأَخــاَك – َذاَك – َذا ِعلْ

آَباؤنــا -  َأُبــو َخالــٍد – ُفــوَك – َفُمــَك.

ــْر َمــا َيلـْـَزُم: )حمــو – أَبــَواِن–  ًة َوَغيِّ ًة، َوِباحَلــَرَكاِت َمــرَّ جـــ- اْجَعــِل األْســَماَء اآلِتيــة ُمْعَرَبــًة ِباحلــُروِف َمــرَّ

إْخــَوٌة – َفُمــَك(.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ــَرِة  ــى الَفْق ــٍة ِف ن ــى َتبــدُأ ِبأحــُرٍف ُملوَّ ــاِت الِت ــى الَكِلَم ــِح ِف حي ــا الصَّ ــى َمَكاِنَه ــَزًة( ِف نشــاط 6- َضــْع )َهْم

ــِة: التَّاِلي

ِديَقــُة احَلقــُة َواْشــُكُرِك َعلـَـى َهِديَّتــك اجَلِميلـَـِة، َكَمــا اْشــُكُرِك  أْهــاًل َوَســهاًل َوَمْرحًبــا ِبــِك َيــا َمــْروُة، اْنــِت الصَّ

ديَقــاِت املْخلَصــاِت. َعلـَـى انَّــِك َحَضــْرِت ِفــى َمْوِعــِدِك إلــى َمْنِزلــى، فاَنــا َواْنــِت ِمــَن الصَّ



لست وحـدك

9الفصل الدراسي االبتدائى

ــَك  ــٍق لَ ــى صِدي ــوِل، أو الَبريــد اإللكترونــىِّ ِإلَ ُم ــى التِّليفــوِن امَلْ ــًة، أو َعلَ ــْب ِرَســالًَة ّورقي نشــاط 7 – اْكُت

ــَك، َتْشــُكُرُه. ــَام ِبِزَياَرِت َق

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 8 – اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ُسُروِرى َما ُيَسرُّ ِبِه َصِديِقى

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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احلياة دائًما اثنان الدرس الثاني

تذكر أن:

بالتعاون الصادق تنجز األعمال. �

لوحة الصديقن مثال للتعاون بن تلميذين. �

للتعاون صوًرا كثيرة ومجاالت متنوعة. �

التعاون يكون على اخلير والتقوى. �

املجتمع يتقدم عندما يتعاون جميع أفراده. �

ْرِس ُمَراعًيا َعاَلَماِت التَّْرِقيِم. نشاط 1 – اْكُتب ِبُأْسُلوِبَك َقاِئمًة بالِفَكر، الَِّتى َجاَءْت ِفى الدَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 2 – َماَذا َيْحُدُث لَْو:

تعاون الناس فى احلياة؟ �

.....................................................................................................................

َرَفَض النَّاُس َأْن َيَتَعاوُنوا َمًعا ِفى احَلَياِة؟ �

.....................................................................................................................

نشاط 3 – خلص ما تعلمته من الدرس، ُمسَتخدًما َأنواع اخَلبر الثَّالَث.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ْرِس: نشاط 4- )َقَواِعُد َوَتراِكيُب َنْحِويٌَّة( اْسَتْخِرْج ِمَن الدَّ

ْ َنْوَعَها. أ- َخَبًرا ُجْملًَة َوَبنَّ

.....................................................................................................................

ْ َنْوَعُه. ” َوَبنَّ ب- َخَبًرا لـ “إنَّ

.....................................................................................................................

َبَب. ًحا السَّ جـ- اْسًما َمْرُفوًعا، وآَخَر َمْجُروًرا ُمَوضِّ

.....................................................................................................................

ْرِس الَْكِلَماِت الَِّتى ِبَها َهْمَزٌة، َوَضْعَها ِفى ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدَك. نشاط ٥ – َهاِت ِمَن الدَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ْبَها ِبَنْفِسَك. ْرس، ُثمَّ َصوَّ ِلى َعلَْيَك ِإْحَدى ِفْقَرات الدَّ نشاط 6 – اْطُلْب ِمْن َزمِيلَك أْن ُيْ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 7- اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ُكلَُّنا ُمَتَساُووَن ِفى احُلقوِق والَواِجَباِت.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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فى رحاب اإلنسانية )الشاعر: إيليا أبو ماضى( الدرس الثالث

تذكر أن:

الشاعر يحب التواضع. �

الناس سواسية. �

املغرور ال يصنع ملبسه وال اللؤلؤ الذى يتكبر به على الناس. �

حب اإلنسان ألخيه اإلنسان أولى من حب املال. �

: نشاط 1 – َرتِِّب الِفَكر التالية َحَسَب ُوُروِدها ِفى النَّصِّ

الشاعر يدعو إلى احلب والبعد عن اخلصام. �

كل الناس لها أحالم وطموحات. �

الشاعر يدعو اإلنسان املغرور إلى التواضع. �

َماَل ِفى التَّعِبيَراِت التَّاِليِة: ِح اجْلَ نشاط 2 – َوضَّ

أ- يا أخى.

.....................................................................................................................

ب- أنت فى البردة املوشاة مثلى.

.....................................................................................................................

جـ- لك فى عالم النهار أمانى.

.....................................................................................................................

د- ال يكن للخصام قلبك مأوى.

.....................................................................................................................
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نشاط 3 – َهاِت َكِلَماٍت َعلى ِمثاِل الَكلِماِت التَّالَيِة ِمْن َحْيُث الِْكَتاَبِة اإِلْماَلِئيَِّة:

فرقد : ............................................................................................ �

أمانى: ........................................................................................... �

ممتد : ........................................................................................... �

أولى: ............................................................................................ �

ا َيلى: نشاط 4 – َتَخيَّْر َنشاًطا ممَّ

أ- اْكُتْب َنصاِئَح ِإلى صديقك توضح له آثر التواضع على حسن العالقة مع اآلخرين.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة َقَرْأَتها َعْن َنوَذٍج ِمْن َناذِج الشباب املتواضعن الذين حققوا جناًحا كبيًرا. ْص ِقصَّ ب- خَلِّ

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط ٥ – 

ــاِت  ــَتْخِدًما َعاَلَم ــَك، ُمْس ــٍن لَ ــَر ُمِع ــَك َخْي ــَك، َوَكاَن َأْصَحاُب ــى َحَياِت ــَك ِف ــرَّ ِب ــٍف، َم ــْن َمْوِق ــَرًة َع ــْب ِفْق اْكُت

ــِم. التَّْرِقي

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 6 - اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ُيْرَمى ِبصْخٍر َفُيلِْقى َأْطَيَب الثََّمِر ُكَن َكالنَِّخيِل َعِن األَْحَقاد ُمْرَتفًعا   

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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ٌَّة َعلَى الَوْحَدةِ األُولَى تَْدرِيَباٌت َعام

ْعِبيُر: الً-  التَّ َأوَّ

: اْكُتْب ِفى َمْوُضوِع َواِحٍد ِمَن امْلَْوُضوَعْنِ اآلِتَيْنِ

ًحا َما َأْعَجَبَك, َوَما لَْم ُيْعِجْبَك. 1- صْف ُمَباَراَة ُكَرِة َقَدٍم، ُمَوضِّ

2- ُحُقوُق َزِميلَك َعلَْيَك ِفى امْلَْدرَسِة، َوَواِجباُتُه َنْحَوَك.

َثاِنًيا – الِقَراءُة:

2- ِمْن َمْوُضوِع “الحياة دائًما اثنان” اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

“اْبتَســَم اجَلــدُّ اْبِتســاَمًة َعِريَضــًة َقاِئــاًل: “َبــاَرَك اللــُه ِفيــَك َيــا َولـَـدى .. َهــَذا َمــا َقَصدُتــُه َتاًما..اإِلْنَســاُن 

َعــاُوَن َمــَع َغيــِرِه”. ــا َيْفــِرُض َعلَيــِه التَّ يــا َأحَفــاِدى ِبُحْكــم َطبيَعِتــِه الُبــدَّ لـَـُه ِمــَن الَعيــش ِفــى ُمْجَتمــٍع؛ مِمَّ

أ- َضْع ُعْنَواًنا ِلهِذِه الِفْقَرِة.

ب- َهاِت: ُمْفَرَد )َأْحَفاَد(، َوَجْمَع )اجَلد( ِفى ُجْملََتْنِ ِمْن ِعْنِدَك.

؟ َوَماَذا َكاَن َقْصُدُه؟ جـ- مِلَاَذا اْبَتَسَم اجَلدُّ

اِبِق؟ ْرِس السَّ د- َماَذا  َتَعلَّْمَت ِمَن الدَّ

ثالًثا - النصوص األدبية:

من نص : »في رحاب اإلنسانية« اقرأ ثم أجب:

قال الشاعر:

ــْل ِبَوْجِهــك َعنِّــي  َفْرَقــدَيــا َأِخــي ال َتِ َأْنــَت  َوال  َفْحَمــٌة  َأنــا  َمــا 

ـدَأْنــَت لـَـْم َتْصَنــِع احَلريــَر الَّــذي َتلـْــ َتَتَقلَـّ ـذي  الَـّ واللؤلــَؤ  َبــُس 

ــي ــاِة ْمِثل ــْرَدِة املوشَّ ــي الُب ــَت ِف دمِي َتْشــَقى وَتْسَعدَأْن ِفي ِكســاِئي الرَّ
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أ- َهاِت: ُمْفَرَد )اللؤلؤ(  َوَجْمَع )البردة(. ومضاد )تتقلد( ِفى ْثاَلِث ْجَمِل ِمْن تعبيرك.

ب- اشرح األبيات بأسلوبك.

جـ- عالم يدل كل من التعبيرين التالين:

1- يا أخى؟

2- أنت فى البردة املوشاة مثلى؟

رابًعا- القواعد والتطبيقات:

اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة بعدها:

ــا( وشــتاء، وســماء صافيــة، وهــى ذات حضــارة عريقــة. يأتــى  ــد يتمتــع بجــو رائــع )صيًف )مصــر( بل

ــول كان  ــى اله ــرام وأب ــارة لأله ــى زي ــة، وف ــا العظيم ــكان ملشــاهدة آثاره ــن كل م ــا )الســياح( م إليه

الســائحون منبهريــن، وذكــر لــى أحدهــم أنــه يقطــع )مســافات( طويلــة مــن بلــده إلــى مصــر )تقديــًرا( 

ــدة.. . ــا اخلال آلثارن

أ- ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

ب- استخرج من الفقرة السابقة ما يلى:

- خبًرا ملبتدأ، وبن نوع اخلبر.

- خبرا لفعل ناسخ، وبن نوعه.

- خبًرا حلرف ناسخ، وبن نوعه.

- اسًما من األسماء اخلمسة، واذكر عالمة إعرابه.

جـ- أعرب الكلمات التى بن األقواس فى الفقرة السابقة.

د- )أبو الهول( اجعل الكلمة السابقة مفعواًل به فى جملة من عندك.

هـ- اذكر نوع كل أسلوب من األساليب اآلتية، ثم هات أسلوًبا مثله:

- ما أروع آثار مصر!

- ما املدن التى تشتهر باآلثار القدية؟

- ما رأيت أجمل من بلدنا مصر.
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خامًسا- الخط
ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ ْسِخ َمرَّ اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

َتِْضى َطاَلِئُع َرْكِبَنا َوَيُقوُدَها

لِلنَّْصر َدْوًما .. ُنْخَبٌة َوَشَباٌب

َساِدًسا- اإِلْمَلاُء:

اْكُتْب ما ْيلَى َعلَْيَك



دروس الوحـــدة

فـي منتصف الطريق

قواعد وتطبيقات: إعراب الفعل املضارع

الصديقان وكعكة السكر

قواعد وتطبيقات: األفعال اخلمسة

أيام الطفولة )الشاعر التونسي: أبو القاسم الشابي(

قواعد وتطبيقات: النكرة واملعرفة
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َّرِيقِ فِى مُْنتَصِف الط الدرس األول

تذكر أن:

العم سعادة توفى وترك أرضه لولديه. �

األخوين باعا محصول األرض فى نهاية املوسم. �

كل أخ فكر فى مساعدة أخيه. �

كل أخ حمل كيس النقود وخرج إلى بيت أخيه. �

األخوين تقابال فى منتصف الطريق. �

نشاط 1- اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

َه ِإلَى َبْيِت َأِخيِه”. “ُثمَّ َقاَم ِمْن ِفراِشِه َوَحَمَل كيًسا، َوَضَع ِفيِه ُجْزًءا َكِبيًرا ِمْن َنِصيِبِه، َوَتَوجَّ

............................................................. أ- َمْن َفَعَل َهَذا الَعَمَل؟   

............................................................. ب- ِإلى َأيَن َكاَنْت ِوْجهُتُه؟  

............................................................. جـ- ماذا كاَن َيَضُع ِفى الكيِس؟  

............................................................. ُف؟ َومِلَاَذا؟   د- َعالَم َيُدلُّ َهذا التََّصرَّ

رِس ِفيما َيلى: نشاط 2 – َضْع َعالَمة )   ü  ( َأماَم الِفْكرِة التى لَْم َتِرْد ِضْمَن الدَّ

)  ( َر ُكلٌّ ِمَن األََخَويِن فى َأْمِر َأخيِه.      أ- َفكَّ

)  ( ب- َربَّى الَعمُّ “سعادُة” َولََدْيِه َعلى ُحبِّ َأَحِدِهما ِلآلَخِر.   

)  ( جـ- َكاَنِت الِقسمُة َتِتمُّ َحَسَب َأْعباِء ُكلِّ واحٍد ِمَن األََخَوْيِن.  

)  ( د- كاَن َأحُد األََخَوْيِن َيْطَمُع ِفى َنصيِب اآلخِر.    
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، َعــْن ُمَسلَْســٍل َأْخَرَجــُه، َيَتَنــاَوُل َأْحداًثــا َبــْنَ  ــًة ِإلــى ُمخــِرٍج ِإذاعــىٍّ َأْو ِتليِفزُيونــىٍّ نشــاط 3 – اْكُتــْب َبرِقيَّ

ِإْخوٍة.

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

ِتِهم. ُن َبْعَض النَّصاِئِح الَّتى ُتساِعُدُهم ِفى ُمِهمَّ نشاط 4 – اْكُتْب ِرسالًة لأْلْصحاِب َتَتَضمَّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

ْرَس ِفى ِفْقَرٍة ُمْسَتْخدًما َعاَلَماِت التَّرِقيِم املَناِسَبَة. ِص الدَّ نشاط ٥ – خَلِّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

ــَر ِفيهــا َعــْن  ــِن، ُتَعبَّ ــْب ِفيَهــا َكلمــًة َكــْى ُتْهِدَيهــا ِإلــى َأَحــِد األََخَوْي نــًة واْكُت نشــاط 6 – اْرُســم ِبطاقــًة ُملَوَّ

ــُه َنْحــَو أِخيــِه. ِإْعجاِبــَك مِبــا َفَعلَ

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 7 – اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ُة راِبطُة َمَحبٍَّة. اأُلُخوَّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................
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ْكِل: َقِط ِفيَما َيِلى فْعاًل ُمَضارًعا َمْضُبوًطا ِبالشَّ نشاط 3 – َضْع َمَكاَن النُّ

ًرا. ًرا َحتَّى ........................... ُمَبكَّ أ- َأَناُم ُمَبكَّ

ب- ُأْتِقُن َعَمِلى َكْى .................. ِفى احَلَياِة.

جـ- لَْن ............... َصْوَت امِلْذَياِع.

ْ َعاَلَمَة ِإْعَرابِه: َقِط ِفْعاًل ُمَضاِرًعا، َوَبنَّ نشاط 4 – َضْع َمَكاَن النُّ

أ- لـ ........... ُكلٌّ ِمْنُكْم َزِميلَُه.

ب- لَْم ......... َأَحٌد ِمنَّا ِفى َأَداِء الَواِجِب.

ًة َثاِنَيــًة ِفــى ُجْملََتــْنِ  ْعِليــِل َمــرَّ ًة، َواَلََم التَّ نشــاط ٥ – َأْدِخــْل َعلَــى الِفْعــِل املُضــَاِرِع )َتْفَعــل( اَلم األَْمــِر َمــرَّ

ِمــْن ِعْنــِدَك َوَاْضِبــِط الِفْعــَل املَُضــاِرَع ِفــى ُكلَّ ُجْملَــٍة.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ْكِل: نشاط 6 – اْسَتْخِرِج األَفَعال املَُضاِرَعَة ِمَن اِلفْقَرِة التَّاِلَيِة، َواْضِبْطَها ِبالشَّ

ِعيــُم ُمْصَطَفــى َكاِمــل: “ِإنَّ ُكلَّ َفــْرٍد ُيَداِفــع َعــْن َوَطِنــِه، َوَيــُذود َعــْن ِبــاَلِدِه، َكمــا َأنَّ َعلَْيــِه َأْن ُيْقــَدم  َيُقــول الزَّ

ــُه َيُعــد املـَـْوَت ِمــْن َأْجــِل الَوَطــِن َحيــاًة”. َنْفَســُه ُقْرَباًنــا؛ إِلْعــاَلِء َشــْأِن ِبــاَلِدِه؛ َأْى أنَّ

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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َّرِ ك الصَّدِيقَانِ وكَْعكَُة السُّ الدرس الثاني

تذكر أن:

أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر. �

يوسف رفض أن يتقاسم كعكة السكر مع صديقه. �

أسرة يوسف تعاتبه وتنصحه باالعتذار ألحمد. �

الصداقة أحلى وأغلى من كعكة السكر. �

يوسف تعود أن يحضر معه كعكتن له ولصديقه. �

نشاط 1 – اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

ُس حقيبَتُه َوَقْد َقَطَع َعْهًدا َعلَى َنْفِسِه” باِح َوَقَف ُيوُسُف َأَماَم َمْنِزِلِه، َوُهَو َيَتَحسَّ “َوِفى الصَّ

ا َيلى َوَضْعُه ِفى ُجْملٍة ِمْن ِإْنشاِئَك: أ- َهاِت ُكاّلً مِمَّ

ُمْفَرَد )َكْعٍك(: ............................................................................... 

َجْمع )َجاِئزٍة(: ............................................................................. 

ُمراِدف )َعْهٍد(: ............................................................................. 

باِح(: .........................................................................  ُمضادَّ )الصَّ

ُس حقيَبَتُه ؟ ب- مِلَاَذا َكاَن ُيوُسُف َيَتَحسَّ

.....................................................................................................................

ٍر”؟ َداَقُة ُتساِوى َألَْف َكْعَكِة ُسكَّ جـ- َماَذا َتْعِنى َهِذِه العِباَرُة: “الَصّ

.....................................................................................................................

د- َما الَعْهُد الَِّذى َقَطَعُه ُيوُسُف َعلَى َنْفِسُه؟

.....................................................................................................................
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َفاِت ُيوُسُف جِتاَه َأْحَمَد؟ هـ- َما َرْأُيَك ِفى َتَصرُّ

.....................................................................................................................

ْرَس ِفى ِفْقَرٍة ُمْسَتْخدًما َعاَلَماِت التَّرِقيِم املَناِسَبَة. ِص الدَّ نشاط 2 – خَلِّ

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 3 – َهاِت َتْعِبيراٍت َتُدلُّ َعلَى:

أ- االْعِتذاِر: .............................................................................. 

ب- الَفْرَحِة: ............................................................................... 

َداقة: ............................................................................ جـ- الصَّ

نشاط 4 – أكمل شبكة املفردات

َداَقُة الصَّ
..................... .....................

..................... .....................

ا َيلى: نشاط ٥ – َتَخيَّْر َنشاَطْن مِمَّ

َداَقُة ِهَى األَْحلَى. � اْكُتْب ِرسالًة ِإلى َأْحمَد، َمْضموُنها: الصَّ

.....................................................................................................................

ًة، َقَرْأَتَها ِفى َجريدٍة َأْو َمَجلٍَّة َعْن َتْضِحياِت األَصِدقاِء. � ْص ِقصَّ خَلِّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................
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ِف الِقَصَص املُتاحَة ِبها. نشاط 6 – اْذَهْب ِإلى َمْكَتبِة املَْدَرسِة، َوَتَعَرّ

ِل الَبياناِت التَّاِلية: ِة”، َوَسجِّ يَّ َتَخيَّر ِإْحداها َعلَى َأْن َيكوَن َمْوُضوُعها “ِقيمَة احُلرِّ

ِة: ............................................ اْسَم الِقصَّ

ِة: .......................................... َبَطل الِقصَّ

َتُه؟ ................................... يَّ مِلاذا ُحِرَم ُحرِّ

َتُه ؟ .................................... يَّ َكْيَف ناَل ُحرِّ

ٌح لََك: نشاط 7 – َهاِت ِكِما ُهَو ُموضَّ

ًة أْخرى، وَغيْر َما َيلَزُم. � ًة َوَمْنُصوًبا َمَرّ )َتبَحثَن( اْجَعِل الِفْعَل املَُضاِرَع ِفى ُجْملََتِن َمْرُفوًعا َمَرّ

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ــاِئَك  � ــْن إْنَش ــٍل ِم ــاَلِث ُجم ــى َث ًة ِف ــَرّ ــا َم ًة ، وَمجُزوًم ــَرّ ــا َم ًة ، َوَمْنُصوًب ــَرّ ــا َم ــُه َمْرُفوًع ــُم( اْجَعلْ )َيرُس

ــَبَب. ــا الَسّ ًح ُمَوضَّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 8 – اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

َما َخاب َمِن اْسَتَشاَر.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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أيام الطفولةِ
ُّونسِىُّ: “أبو القاسم الشابى” الشَّاعِرَ الت الدرس الثالث

تذكر أن:

للطفولة ذكريات جميلة. �

األطفال يستمتعون باملشاهد اخلالبة فى الريف. �

الريح تهدم األكواخ التى يبنيها األطفال على الرمال. �

صوت السواقى وشدو البالبل أغنيات يرددها األطفال. �

األحالم اجلميلة تأل قلوب األطفال بهجة ومتعة. �

نشاط 1 – اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

نيــا ــاَم لــم نْعــِرْف مــَن الدُّ ــروْرَأيَّ السُّ َمــَرِح  ســَوى 

فولَــِة الطُّ َأكــواِخ  يــوْروبنــاِء  الطُّ َأعشــاِش  تــَت 

يــاُح الرُّ َفَتْهِدُمهــا  َنُثــوْرَنْبِنــى  وال  َنِضــجُّ  َفــاَل 

( َوُمْفَرِد )َأكواٍخ( ِفى ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدك. ( َوَجْمِع )ُعشٍّ أ- َهاِت ُكاّلً ِمْن: َمْعَنى )َنِضجُّ

.....................................................................................................................

ب- اْشَرح األَْبياَت ِبُأْسُلوِبَك.

.....................................................................................................................

ياح باألَْكواِخ؟ جـ- ماَذا َتْفعُل الرِّ

.....................................................................................................................

ْفلَْنِ ِمْن َذِلَك؟ د- وَما َمْوِقُف الطِّ

.....................................................................................................................
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ُهَما َأْجَمُل؟ َومِلَاَذا؟ هـ- َأيُّ

روْر( ْنَيا ِسَوى َمَرِح السُّ َعاَدِة( َأْم )لم َنْعِرْف ِمَن الدَّ ْنَيا ِسَوى السَّ )لَْم َنْعِرْف ِمَن الدَّ

.....................................................................................................................

نشاط 2 – َضْع َعالمَة )  ü  ( َأماَم الِفْكرِة الَّتى لَْم َتِرْد ِضْمَن َأْفكاِر النَّصِّ ِفيما َيلى:

اِعُر َوَصديُقُه( ِإلى الُكوِخ ُظْهًرا.    )     ( فاَلِن )الشَّ أ- َيعوُد الطِّ

َياُح ُبُيوَتُهَما.      )     ( ْفاَلن عْنَدَما َتْهدُم الرَّ ب- اَل َيْغَضُب الطِّ

َواقى.                  )     ( ْفالِن َتْرديَد ُأْغِنيِة السَّ جـ- ُيِعيُد الطِّ

فاَلِن الَبالِبَل.                               )     ( د- َيْصَطاُد الطِّ

ْرَس ِفى ِفْقَرٍة ُمْسَتْخدًما َعاَلَماِت التَّرِقيِم املَناِسَبَة. ِص الدَّ نشاط 3 – خَلِّ

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

َثاِل: نشاط 4 – َهاِت ِمْن ِعْنِدَك ُجَماًل َكامْلِ

َخَيالَحِقيَقة

َواِقى: اجُلْملُة ُتَعبُِّر َعِن اخَلياِل............................ مثال: ُنِعيُد ِغَناَء السَّ

...........................اجلملة تعبر عن حقيقة.نبنى بيوًتا صغيرة:

.................................................................................

.................................................................................
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نشاط ٥ – َتَخيَّْر َبْيًتا ِمَن األَْبياِت الَّتى َوَرَدْت بالنص، َواْرُسْم ُصورًة ُتَعبُِّر َعْنُه...

ِبيعــِة الَّتــى َوَرَدْت ِفــى النَّــصِّ َحَســَب َتَتاُبــِع ِذْكِرهــا،  َنــاِت الطَّ نشــاط 6 – اْســَتمْع ِإلــى ُمَعلِّمــَك، َواْكُتــْب ُمَكوِّ

َيــال. ِقيَقــة ِمْنَهــا َواخْلَ ا احْلَ ــزً يِّ مُمَ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 7 – هات كلمات على نفس الوزن

أكواخ : ............................. ، .............................. . �

السواقى : ............................ ، ........................... . �

نشاط 8 – أكمل شبكة املفردات

أيام 
الطفولة

..................... .....................

..................... .....................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 9– اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ِريِر. َواِقى                   َوِهى َتلُْغو ِباخْلَ َوُنِعيُد ُأْغِنَيَة السَّ

.....................................................................................................................
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)معرفة – نكرة( د- التخطيُط السليُم أساُس النجاِح.     

نشاط 4 – حدد نوع الكلمات التالية من حيث التعريف والتنكير وامأل اجلدول التالى:

أصحاب – هذا – أحمد

املعرفةالنكرة

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................
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ٌَّة َعلَى الَوْحَدةِ الثانية تَْدرِيَباٌت َعام

ْعِبيُر: الً-  التَّ َأوَّ

: اْكُتْب ِفى َمْوُضوٍع َواِحٍد ِمَن امْلَْوُضوَعْنِ اآلِتَيْنِ

ــة َتْنَتهــى ِبَهــِذِه الِعبــارِة: » لََقــْد كاَن الَوفــاُء ِبالَْوْعــِد الَّــذى َقَطَعــُه َعلَــى َنْفِســِه َســَبًبا ِفــى جَناِحــِه  1( قصَّ

ــِه إلــى َهــِذِه املَكاِنــة العاليــِة ِفــى املُْجَتَمــع”. َوُوصوِل

ُ ِفيِهــا َأْســباَب َفــْوِزِه ِباجْلاِئــزِة، َومــاذا  ــٍة، ُتَبــنِّ ِل ِفــى ُمســاَبقٍة َقَصصَيّ 2( ِرَســالة إلــَى فاِئــٍز ِباملَْرَكــِز األَوَّ

َعــْن َأْحالِمــِه َوطُموحاِتــِه.

َثاِنًيا – الِقَراءُة:

ِمَن َمْوُضوِع “فى منتصف الطريق”، اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

ريــِق ... َنَظــَر ُكٌلّ ِمْنُهمــا ِإلــى اآلَخــِر  ائــُع فــى ُمْنَتَصــِف الطَّ »َوشــاَء ِت األَْقــداُر َأْن يْحــُدَث َبْيَنُهمــا اللَّقــاُء الرَّ

فــى َدْهشــٍة َوُذهــوٍل .. لـَـْم َيــْدِر َأىٌّ ِمْنُهمــا َمــاذا َيقــوُل ..«.

ا َيلى فى ُجْملٍة ِمْن ِإْنشاِئَك: أ- هاِت ِمَن الِفْقَرِة ُكالًّ ممَّ

ُرق(، َوَجْمِع )الَقَدر(. - ُمراِدَف: )ِنْصَف(، َوُمضادَّ )َأَبْت(، َوُمْفَرَد )الطُّ

ميُر ِفى َقْوِلِه )َبْيَنُهما(؟ ب- َعاَلَم َيعوُد الضَّ

جـ- مِلاذا َنَظَر َكلٌّ مْنُهما ِإلى اآلخِر فى َدْهشٍة؟

ِكُنَك َأْن َتقوَل؟ د- “لو َأنََّك َمكان َأحِدِهما«. ماذا ُيْ

ِة؟ ْرُس الَّذى اْسَتَفْدَتُه ِمْن َهِذِه الِقصَّ هـ- ما الدَّ
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ُة: ُصوُص اأَلَدِبيَّ ثالًثا: النُّ

ِمْن َنصِّ “أيام الطفولة”، اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

روْر ِسَوى َمرِح السُّ ْنيا               َأَيّام لم َنْعِرْف ِمَن الدُّ   

يوْر َت َأْعشاِش الطُّ َتْ فولَِة                 َوِبناِء َأْكواِخ الطُّ   

ا َيلى وضعه ِفى ُجْملٍة:  أ- هات من األبيات ُكالًّ مِمَّ

َهل( َوُمراِدِف )لَْهو(. َجْمع )ُكوخ(، َوُمضاد )جَنْ

اِبَقْنِ ِبُأْسُلوِبَك. ب- اْشَرِح البَيْتِن السَّ

اِعِر َأْن َيَرى ُكلَّ َذِلَك؟ جـ- َأْيَن َوَمَتى ُيْكُن للشَّ

روِر«؟ ومِلاذا؟ اِعِر »ِسَوى َمَرِح السُّ د- ما َرْأُيَك فى َقوِل الشَّ

َبَب فى َذِلَك . ْد َتْعبيًرا َأْعَجَبَك؛ ُمَبيًِّنا السَّ هـ- َحدِّ

ْطِبيَقاُت: رابًعا: الَقَواِعُد َوالتَّ

اْقَرْأ ُثمَّ اْسَتْخِرْج ِمَن الِفْقَرِة:

ــذى  ــبِّ الَّ ــى احْلَ بــىَّ َعلَ ــُه َيْشــُكُر الصَّ ــٍة. َكَأنَّ ــى َعــَواِرِض األَْســاَلِك بخفَّ ــوُر ُيَغــرُد َوَيْقفــُز َعلَ »َظــلَّ الُْعْصُف

، َوَأَحــسَّ  بــىُّ مــه ِإلْيــه، وُجْرَعــِة امْلـَـاِء الَْعــْذِب الَّتــى َصبََّهــا ِفــى اإلنــاِء الَّــذى َيْشــرُب ِمْنــُه .. َفاْبَتَســَم الصَّ َقَدّ

ــُه َســعيٌد«. َأنَّ

أ- اْسَتْخِرْج َما َيِلى::

- َخبًرا ِلِفْعٍل َناِسٍخ وَأْعِرْبُه.

ْرٍف َناِسٍخ وَأْعِربه. - َخبًرا حِلَ

بِب. -اْسًما َمْجُروًرا وآخَر َمْرُفوًعا. َمَع َبَياِن السَّ

ًة َثاِنيًة وَغيْر َما َيلَْزُم. ًة وباحُلروِف َمرَّ ب- َضْع )فم - أخ( ِفى ُجملََتِن ِبَحْيُث ُتْعَرَباِن ِباحَلرَكاِت َمرَّ
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ًة،  ــرَّ ــا َم ًة، وَمْجزوًم ــرَّ ــا َم ــوُن َمْرُفوًع ــُث َيك ــِة ِبَحْي ــاِل اخَلْمس ــَن األَْفَع ــُب( ِم ــاِرَع )َيلَْع ــِل املَض جـــ- اْجَع

ــَزُم. ــا َيلْ ــْر َم ــِدَك، َوَغيِّ ــْن ِعْن ــٍل ِم ــى ُجَم ًة ِف ــرَّ ــا َم وَمْنصوًب

خامًسا: الخط:

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ديُق احلقُّ ِة ُهَو الصَّ دَّ َصِديُق الشِّ

سادًسا: اإِلْمَلاُء:

هات كلمات تكتب إمالئًيا مثل هذه الكلمات:

َهاِت َكلماٍت ُتْكَتُب ِإْمالِئّيًا ِمْثَل َهِذِه الَكِلماِت:

أ- اْسَتْقَبُلوا ............ َتَقبَُّلوا .............. َنرجو ..............

ب- َرَأى ............ ُرِئَى .............. ُرؤى ..............

جـ- َبْدًءا ............ اْبِتداًء .............. َمَساًء ..............
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آداب سامية الدرس األول

تذكر أن:

لقمان نصح ابنه مبا يلى: �

أ- إقامة الصالة.

ب- األمر باملعروف والنهى عن املنكر.

جـ- الصبر على املكاره.

د- التواضع وعدم التكبر.

هـ- االعتدال فى املشى.

و- خفض الصوت ألن الصوت املرتفع يكون منكًرا مثل صوت احلمير.

نشاط 1 - اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب: قال الله تعالى:

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب

ا تت الصواب مما بن القوسن فيما يلى: أ- ضع خّطً

ر(: )تفرض - تعرض - ترفض( - معنى )تصعِّ

- مضاد )مرًحا(: )تعارًضا - تباعًدا - تواضًعا(

- املراد بـ )اْقِصْد ِفى َمْشِيَك(: )اجته - انتبه - اعتدل(

ب- فى هذه اآلية سلوك عظيم به تستقيم احلياة. وضح ذلك.

.....................................................................................................................

جـ- ما اجلمال فى قول الله تعالى: )ِإنَّ الِله الَ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر(؟

.....................................................................................................................
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ــاَلَة ......( إلــى قولــه تعالــى: ).......... ِإنَّ َذِلــَك ِمــْن  د- اكتــب مــن أول قولــه تعالــى: )َيــا ُبَنــىَّ أِقــم الصَّ

َعــْزِم اأُلُمــوِر(.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 2 - اكتب ثالث صفحات تبب الناس فى أوطانهم.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 3 – اكتب قصة قرأتها تبن فيها حب اإلنسان ألخيه اإلنسان.

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشــاط 4 – الوطــن للجميــع، والســالم مطلــب اجتماعــى، واألمــن هــدف وطنــى. وضــح ذلــك فــى جمــل 

مــن تعبيــرك.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ ْسِخ َمرَّ نشاط ٥ - اْكُتْب ِبَخطِّ النَّ

ِإنَّ اْسِتَقاَمة احَلَياِة ُمْرَتِبَطٌة ِبَطاَعِة اللِه.

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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دعنا نتحاور الدرس الثانى

تذكر أن:

من أرفع اآلداب اإلنسانية: آداب احلديث وآداب االستماع �

من شروط احلديث: تخير اللفظ املناسب. �

من آداب احلديث: عدم مقاطعة املتحدث وحسن اإلصغاء. �

ْرَس ِفى فْقَرة ُمْسَتْخِدًما َعاَلَماِت التَّرِقيم املَناِسَبَة. نشاط 1 – خَلَّص الدَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 2 – أىُّ التَّعبيرْيِن أْجَمُل ِفى َرأِيَك؟ َومِلاَذا؟

أ- الَْتـفَّ أحَفاُده َحُولَُه كِعْقِد الَياَسِمن.

- َجلََس أْحَفاُدُه َحْولَه.

.....................................................................................................................

ب- َيْسَتمُع إلى َحِديِث َزِميلِه.

- ُيْنِصُت إلى َحِديِث َزِميلِه.

.....................................................................................................................

جـ- ِلى َرأٌى آَخُر.

- َهَذا َرأٌى َخَطٌأ.

.....................................................................................................................
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نشاط 3 – َضْع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت اآلِتيِة ِفى ُجْملٍَة ِمْن ِإْنَشاِئَك:

( – )َأَثاٌث – َأَساٌس( )َحثَّ – َحسَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 4 – )َقَواعُد َوَتراِكيُب َنْحويَّة( أجب مبا هو مطلوب أمام كل عبارة:

أ- )َزميلَِتى َتْكتُب ِبخطٍّ َجميٍل(.                   اْجعِل اخَلَبَر ُجْملًَة أْسِميًَّة.

.....................................................................................................................

ول العبارة للمثنى واجلمع، وَغيَّْر َما َيلَْزُم. حَّ ُب َكالُمُه َطيٌَّب(.                       ب- )املَؤدَّ

.....................................................................................................................

( وًأِعْد ِكَتاَبَة اجُلْملَِة. اْحِذْف )ِإنَّ جـ- )ِإنَّ احَلِدّيقَة َواِسّعُة(.                     

.....................................................................................................................

ِديقك ُتَهنُِّئه ِفيها ِبُحُصوِله َعلَى َجاَئزِة التَفوق. نشاط ٥ – اْكُتْب َبرِقيًَّة إلى صَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

نشاط 6 – اْكُتْب قصة قصيرة عن احترام الرأى اآلخر.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى: ْقَعِة َمرَّ ًة، و بَخطِّ الرُّ نشاط 7 – اْكُتْب بَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

ْأِى اَل ُيْفِسُد ِللُْودِّ َقِضيًة. اْخِتالُف الرَّ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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َوطَنِى، الشاعر )أحمد مخيمر( الدرس الثالث

تذكر أن:

قائل النص هو الشاعر املصرى أحمد محمد مخيمر. �

الوطن موطن الصبا واألحالم واحلب. �

الوطن يسعد أبناءه. �

الوطن موطن التاريخ العريق. �

بناء الوطن يكون بالعزم واإلصرار. �

األبناء يبنون وطنهم ويحمونه. �

نشاط 1 – اْقَرْأ ُثمَّ َأِجْب:

َهَتَف التَّاِريُخ ِبِه َفَصَحا                َوَمَضى َوْثًبا َوَمَشى َمَرًحا   

ْهـــِر َحَملَْت َيُدُه ُشَعَل النَّْصِر                َوَبَدا َغـــُدُه َأَمـــَل الدَّ   

أ- “ َهَتَف التَّاِريُخ”. َتَخيَّْل َما َقالَُه ِللَْوَطِن َواْكُتْبُه.

.....................................................................................................................

ُهَما َأْجَمُل: )َوَمَضى َوْثًبا( َأْم )َوَمَضى َساِئًرا(؟ َومِلاَذا؟ ب- َأيُّ

.....................................................................................................................

ْهِر مِلِْصَر ِفى َرْأِيَك؟ جـ- َما َأَمُل الدَّ

.....................................................................................................................

نشاط 2 – اْشَرِح التَّْعِبيَراِت اآلَتيَة ِبُأْسُلوِبَك:

أ- َوَطِنى َوِصَباَى َوَأْحاَلِمى.

.....................................................................................................................
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اِم. ب-  َيْخُطو ِبَرَجاٍء َبسَّ

.....................................................................................................................

جـ- َومِلَاِضيَها َخَفَق الَْقلُْب.

.....................................................................................................................

ٍة َوَغيِّْر َما َيلَْزُم: نشاط 3 – َهاِت ِفى ُجَمٍل َتامَّ

ًة َثاِنَيًة، ِبَحْيُث َيُكوُن َمْنُصوًبا. ًة، َوِفْعاًل ِمَن األَْفَعاِل اخَلْمَسِة َمَرّ أ- )َيْقِفُز( َخَبًرا ِلِفْعٍل َناِسٍخ َمرَّ

.....................................................................................................................

ًة َثاِنَيًة ِبَحْيُث َيُكوُن َمْرُفوًعا. ًة ، َوَنْعًتا َمَرّ ْرٍف َناِسٍخ َمرَّ ب- )ُذو ِعلٍْم( اْسًما حِلَ

.....................................................................................................................

جـ- أْعِرْب:

َهَذا ِتلِْميٌذ َمْسُروٌر ِبَنِتيَجِة االْمِتَحاِن.

َشاَهْدُت الُتلِْميَذ َمْسُروًرا ِبَنِتيَجِة االْمِتَحاِن.

إعرابهاالكلمة
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نشاط 4 – اكتْب رأيَك ِفى هذِه القصيدِة من حيُث:

املوضوع: ........................................................................................................

واألفكار: .........................................................................................................

واأللفاظ التى أعجبتَك: ........................................................................................

نشاط ٥ – اكتْب َمْوضوًعا ِبُعْنوان )َوَطنى( ُمْستِشهًدا ببعِض أبياٍت من القصيدِة.

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

 .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ًة ُأْخَرى ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ نشاط 6 - اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

َوَطِنى َوِصَباَى َوَأْحاَلِمى           َوَطِنى َوَهَواَى َوَأيَّاِمى   

.....................................................................................................................

«∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ «∞LBMl «∞bË∞w ∞∑∫u¥q «∞u‚̧ ( ô°†N ˆG íàa ∫Éªc O’hCG )





آداب وقيم

45الفصل الدراسي الثانى

أ - هات معنى : أقم الصالة، ومضاد املنكر، ومفرد األمور.

ب - وضح ما جاء فى اآلية السابقة من نصائح غالية.

جـ - استخرج مظهًرا جمالًيا من اآلية السابقة ووضحه.

2- ِمْن َنصِّ “َوطِنى” اْقِرْأ ُثمَّ َأِجْب:

َومِبَاِضى الَعْزِم سَأْبِنيِه ِبَدِم األَْحَراِر َسَأْرِويِه               

ا ُمُه الْبِنى ُحرَّ َوُأَقدَّ َوُأَشيُِّدُه َوَطًنا َنضَرا               

اِم ِبَعِزَيِة لَْيٍث َهجَّ َفَيُصوُن ِحماُه َوَيْفِديِه               

ا(، ُمراِدِف )َيُصوُن(. ا َيْأِتى ِفى ُجْملٍَة: َجْمِع )لَيٍث(، ُمَضادِّ )ُحّرً أ- َهِات ُكاّلً مِمَّ

ب- اْشَرِح األَْبَياِت ِبُأْسُلوِبَك.

اِم « ؟ َومِلَاَذا؟ اِعِر » ِبَعِزَيِة لَيٍث َهَجّ جـ- َما َرْأُيَك ِفى َقْوِل الشَّ

اِعُر الَوَطَن؟ َوَما َرأُيَك؟ د- ِبَ َوَصَف الشَّ

َبَب. ْد َتْعِبيًرا َأْعَجَبَك؛ ُمَبيًِّنا السَّ هـ- َحدِّ

طبيقات: َراِبًعا: الَقواِعُد والتَّ

اْقَرأ الِْفْقَرَة التَّاِلَيَة، ُثَمّ َأِجْب َعِن األَْسِئلَِة الَِّتى َبْعَدَها:

ْرُع، وَأْن َتْنَفــَق احَلَيواَنــاُت،  َقْت، َوَكاَد َأْن َيْهِلــَك الــزَّ ــِت األَْرُض وَتَشــَقّ ْرَقــاُء ِباملــاِء، َوَجفَّ ــَماُء الزَّ “َبِخلـَـِت السَّ

ــا  ــُر ُهَن ــَل املََط ــه، َوَهَط ــاِء لل َع ــاُء ِبالدُّ ــأَل الَفَض ــى اْمَت ــَتِغيِثَن َحَتّ ــاُء ُمْس َع اآلَب ــاُت، َوَتضــَرّ َه ــِت اأُلمَّ َوَصلَّ

ًة ُأْخــَرى، َتْزُهــو  َوُهَنــاَك َرْحمــًة ِباألَْطَفــاِل َواملَْرَضــى َواملُِســنَِّن َوالَعْطشــى واجِلَيــاِع .. َوَعــاَدِت احَلَيــاُة َمــَرّ

َها”. دَهــا .. َهــْل ُهَنــاَك َشــْىٌء َأْعَظــُم ِمــَن امْلـَـاِء ُيِعيــُد للَْحَيــاِة ِســَرّ دُّ ِبَجَماِلَهــا َوجَتَ

ــَة النَّْصــِب،  ْ َعاَلَم ــنِّ ــااًل َوَب ــُه، َح ــا َوَأْعِرْب ــا َمْنُصوًب ــا واْضِبطــُه، ُمَضاِرًع ــَرِة:  َنْعًت ــَن الِفْق ــَتْخِرْج ِم أ- اْس

ــُه. ــا َوَأْعِرْب ُمَضاِرًع
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ب- َضع الَكِلَماِت التَّاِليَة  ِفى ُجَمٍل َمَع امَلاَفَظِة َعلَى َشْكِلَها، َوَأْعِرْبَها:

ْر – َساِخًنا – النَِّشيطتاِن(. )لَْن َيْكِذُبوا – ُذو ِعلٍْم – لَْم َيَتَأخَّ

ا َيِلى ِفى ُجَمٍل ِمْن ِعْنِدَك بعد إجراء التغيير املطلوب: جـ- َهاِت ُكاّلً مِمَّ

ِميَر )َها( ................................ . - )َصَداَها( اْحِذِف الضَّ

- )الَبْبَغاَواُت( اْجَعْل َهَذا اجَلْمَع ُمْفَرًدا .......................... .

- )َحّيًا( َهاِت الِفْعَل املَضاِرَع ..................................... .

- )َيْرُجو( َهاِت الِفْعَل املاِضى ..................................... .

خامًسا: الخط:

ًة ُأْخَرى: ْقعِة َمرَّ ًة، َوِبخطِّ الرُّ اْكُتْب ِبَخطِّ النَّْسِخ َمرَّ

الُكلُّ َسَواٌء َأَماَم الَقاُنوِن ِفى احُلقوِق والواِجباِت

َساِدًسا: اإِلْمَلاُء:

لَى َعلْيَك. اْكُتْب َما ُيْ
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